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Bismillahi'rahmani rahim. Alhamduli'llahi rabbi'l-alamis

dengan nama tuhan yang amat murah lagi yang amat mengasehani
akan sakalian hamba-nya segala puji bagi Allah tuhan sera sa-

kalian alam wassalatu wassalam ala nabihi, dan rahmat dan salam-

nya atas yang di-ambil-nya akan Xabi Muhammadini'llazi la nabi

baadah. Ada pun Xabi Muhammad itu yang tiada ada Xabi
kemudian. Waala alaihi wasah bihi'ladzi yuja hiduna bihamdeh
dan atas keluarga-nya dan segala sahabat-nya mereka itu-lah yang
usahakan memuji dia wabaada kala fakira wabil fukhara wa taksir

kemudian dari-pada itu telah berkata fakir yang insaf akan lemah
keadaan diri-nya, dan sangkut pengetahuan ilmu-nya. xlda-lah

pada suatu masa zeman Sultan Maadzam Shah ibni Sultan Mud-
zalpal Shah yang maha mulia kerajaan negeri Kedah, pada suatu

hari baginda keluar-lah ka-penghadapan di-hadapi oleh segala

menteri hulubalang serta alim mustaallim, maka fakir pun hadzir-

lah mengadap baginda penoh sesak di-penghadapan itu membi-
charakan negeri dan mengaji kitab. Sa-telah itu, maka titah dull

baginda yang maha mulia junjongkan ka-atas jemala fakir, demi-

kian titah yang maha mulia ;
" Bahwa hamba pinta perbuatkan

hikayat ka-pada tuan, peri peraturan segala raja-raja Melayu dengan
istiadat-nya sa-kali, supaya boleh di-ketahui oleh segala anak
ehuehu kita yang kemudian dari-pada kita ini serta di-kurniai

dengan sejarah-nya." Sa-telah fakir pun perkejap-lah diri pada
mengusahakan dia. Shahadan memohonkan taufik-lah fakir ka-

hadzarat tuhan sani'eol alam dan meminta hara ka-pada said-al-

enam dan meminta afwa ka-pada keempat sahabat yang akram.
Hata maka fakir pun mengarang-lah hikayat ini; maka di-namai

akan dia Salalatu^Salatin ya-itu peraturan segala raja-raja.

Ini-lah mutia segala eherita clan segala ehahaya dari-pada

perumpamaan-nya.
Maka barang siapa membacha dia jangan-lah di-bicharakan

lagi terlalu amat sempurna biehara-nya, karna hikayat ini tahu-

lah kami akan perkataan karna sabda nabi saPl-llahu alaihi wa-

ssalam tafakaru fi dzati'llahi ya'ni bicharakan oleh-mu pada segala
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38 HIKAYAT MARONGMAHAWANGSA.

kebesaran Allah jangan Ivamu fikirkan pada dzatu'llah ketahui oleh
mu ka-pada zeman dabulu kala dan pada masa rang telah lalu, kata
yang empunya cherita ini. Maka ada-lah ka-pada suatu masa
sedang zeman Xabi Allah Sulaiman alaihi'ssalam naik jadi raja

yang tetap di-atas takhta kerajaan di-kurnia Allah taala di-dalam
dunia ini, memerentahkan segala makhlok khalayak yang berjenis-

jenis bangsa yang di-jadikan Allah subhanahu wataala di-dalam
dunia ini di-titah-kan oleh tuhan sera sakalian alam memerentah-
kan isi alam dunia ini di-dalam hukum Xabi Allah Sulaiman
alaihi'ssalam tiada boleh hendak melalui dari-pada hukum-nya baik
dari-pada binatang yang melata di-bumi dan yang terbang di-

udara sakalian-nya di-dalam hukuman Xabi Allah Sulaiman be-

berapa bukit pulau gunong yang menjadi pasak dunia ini yang di-

diami oleh makhlok.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan Pulau Langkapuri itu

sa-lama peninggal perang Seri Eama dan Anduman itu jadi sunyi-

lah pulau itu tiada siapa-siapa dudok. Maka datang-lah sa-ekur

burong geroda yang amat besar-nya
?

ya-itu asal-nya dari-pada anak
chuchu maharaja dewata. Maka burong geroda itn-lah yang diam
di-pulau itu menchari makan. Maka burong geroda itu pun pada
zeman Seri Eama dan Anduman biasa masok perang banyak juga
kesaktian dan banyak juga segala binatang yang terbang dan ber-

jalan di-bumi takut akan dia. Maka pada suatu hari datang-lah

sa-ekur burong rajawali ka-pada burong geroda itu, kata-nya,
" Ada-kah tuan hamba beroleh khabar bahwa Eaja Rum itu beroleh

sa-orang anak laki-laki? Sekarang ini ia hendak meminang anak
raja benua China karna negeri kedua itu terlalu-lah jauh-nya, sa-

buah negeri sa-belah matahari naik dan sa-buah negeri sa-belah

matahari mati. Maka kehendak Raja Rumitu hendak menghantar-
kan anak-nya itu berperahu dan berlayar." Maka kata burong
geroda itu ka-pada burong rajawali, " Mana tuan hamba beroleh

warta ini?" Maka kata burong rajawali, ''Hamba beroleh warta

dari-pada burong kakaktua ia-lah yang melihat orang membawa
utusan dan pendomah dari benua Rum hendak pergi ka-benua

China. Maka hamba pun terbang melintas melihat kelakuan itu

nyata-lah ada-nya seperti warta itu karna raja Rum itu hendak
menunjokkan kebesaran-nya mana yang tiada dapat di-kerjakan

oleh segala raja-raja di-dalam dunia ini, ia-lah konon hendak
mengadakan dan menghantarkan.'* Maka kata burong geroda ka-

pada burong rajawali, " Di-mana dapat ia sakalian hendak menger-

jakan pekerjaan itu? Pada fikiran-ku tiada boleh jadi; tetapi

nanti-lah dahulu, aku hendak pergi mengadap Xabi Allah Sulai-

man, karna ia Raja besar di-dalam alam dunia ini. Jikalau sudah

ada pekerjaan yang demikian itu, tiada-lah aku beri jadi pekerjaan

nikah kedua-nya anak raja dua buah negeri itu." Sa-telah di-

dengar oleh burong rajawali kata burong geroda itu, maka ia pun
bermohon ka-pada burong geroda lalu ia terbang. Sa-telah itu

lalu burong geroda itu pun terbang naik ka-udara sampai pergi

mengaras awan udara berasap-lah kelihatan dunia ini bahwa pada
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ketika itu datang-lah sa-ekur burong geroda yang amat besar turun
mengadap Xabi Allah Sulaiman sembah-nya, " Ya . Xabi Allah^

hamba dengar warta raja Rummenaroh sa-orang anak laki-laki clan

raja benua China ada menaroh sa-orang anak perempuan. Maka
sekarang raja Rum itu hendak meminang anak raja benua China
konon akan rupa kedua anak raja itu terlalu amat elok-nya tiada-

lah bagi banding-nya akan rupa kedua-nya itu, dan kedudokan
negeri itu terlalu-lah jauh, pada flkiran hamba bukan-lah jodo

pertemuan-nya." Maka sabda Nabi Allah Sulaiman, " Hai, burong
geroda demi tuhan yang menjadikan aku, a da-pun jodo pertemuan
itu di-dalam batu atau pun di-dalam kayu sa-kali pun tiada siapa

yang dapat meneheraikan dia." Maka sembah burong geroda, " Ya
Xabi Allah akan pekerjaan itu atas hamba-mu-lah meneheraikan
dia; jika tiada dapat meneheraikan anak raja kedua itu, nesehaya

hamba undur-lah dari-bawah langit dan atas bumi daerah tempat
kediaman segala manusia sakalian ini." Maka sabda Xabi Allah

Sulaiman, " Baik, perbuat-lah oleh tuan hamba barang kuasa eng-

kau; tetapi pesan-ku ka-pada engkau tatkala sudah tetap engkau
boleh meneheraikan jodo pertemuan manusia itu hendak-lah engkau
datang ka-mari eheritakan ka-pada aku/ ? Maka sembah burong
geroda, " Baik-lah, ya Xabi Allah. ,J

Sa-telah sudah maka burong geroda pun bermohon-lah ka-pada

Xabi Allah Sulaiman lalu terbang-lah ia pergi ka-benua China.

Hata beberapa lama-nya ia terbang itu, maka sampai-lah ka-benua

China lalu di-lihat-nya segala perentah raja benua China itu, nya-

ta-lah seperti kata burong rajawali itu ada-nya jadi 1)erkahwin.

Maka ada-lah ka-pada suatu hari pergi-lah tuan puteri anak raja

China itu bermain ka-taman lalu memungut liunga-bungaan dan
buah-bnahan. Sa-telah di-lihat oleh burong geroda tuan puteri

dudok di-dalam taman memungut bunga-bungaan dan buah-buahan
lalu ia terbang menuju pergi ka-pada tuan puteri itu ka-dalam
taman lalu di-sambar-nya tuan puteri itu dengan mulut-nya serta

di-genggam dengan kuku-nya yang kanan. Maka mak inang tuan

puteri serta dengan kundang-nya sa-orang budak perempuan di-

genggam-nya dengan kuku yang kiri, lalu di-bawa-nya terbang me-
reka itu menuju ka-pulau Langkapuri hala-nya itu ka-sa-belah laut

selatan. Sa-telah sampai ka-pulau Langkapuri itu lalu di-bawa

turun karna ada tempat-nya seperti sa-buah mahaligai tempat itu

di-tarohkan-lah tuan puteri itu barang di-kehendaki-nya di-ehari

oleh burong geroda itu di-beri ka-pada tuan puteri dan sahaya-nya

kedua itu.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan raja Rum sedang di-

hadapi oleh segala raja-raja yang besar-besar yang bermahkota
dengan menteri dan para penggawa hulubalang sida-sida bentara

biduanda sakalian penoh sesak di-balai peseban agong bermeshuarat

bichara hendak menghantarkan anakanda baginda itu ka-benna

China serta menghadzirkan segala kelengkapan bahtera dan kapal

dan menehari harapan akan ganti baginda itu. Maka ada-lah di-

dalam segala raja-raja yang dudok mengadap itu ada sa-orang raja
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rang besar lagi bermahkota sahabat ka-pada-nya, yang bernama raja
Marong Mahawangsa. Ada-pun raja itu ayah-nya dari-pada in-
dera dan bonda-nya itu asal-nya dari-pada dewa-dewa. Maka ter-
buka-lah pintu hati-nya gemar dan suka ia beristeri akan anak
raja gergasi karna puteri itu kechil lagi baik rupa paras-nya dan
asal bonda-nya dari-pada raksasa. Maka jadi tiada-fah suka ayah
bonda-nya Raja Marong Mahawangsa akan dia beristerikan tuan
puteri itu. Maka oleh raja Marong Mahawangsa barang ka-mana
ia pergi di-bawa-nya isteri itu bersama-sama dengan dia tiada di-

tinggalkan dengan segala menteri para penggawa sida-sida biduanda
rayat sakalian, karna raja Marong Mahawangsa itu ia ketahui ilmu
kesaktian dan di-takuti oleh sakalian raja-raja. Maka titah raja
Rum ka-pada raja Marong Mahawangsa, " Hai, Saudara hamba
hendak-lah saudara pergi ka-benua China ganti hamba membawa
pergi paduka anakanda ini kahwinkan dengan anak raja benua
China." Maka senibah raja Marong Mahawangsa, " Baik-lah tuan-
ku barang yang di-titahkan itu patek kerjakan tuanku." Sa-telah
itu, maka Sultan Rum pun menghadzirkan sa-buah bahtera akan
kenaikan anakanda baginda itu dengan segala anak menteri peng-
gawa hulubalang dengan empat puloh empat anak raja-raja dan sa-

buah bahtera akan kenaikan raja Marong Mahawangsa dengan se-

gala menteri para penggawa hulubalang rayat mengiringkan anak
raja Rum itu. Lain dari-pada bahtera dua itu beberapa pula
banyak kapal dan keehi yang bersama-sama mengiring akan anak
raja itu.

Hata sa-telah sudah lengkap ka-pada ketika hari saat yang
baik, maka raja Marong Mahawangsa mengangkatkan layar serta

segala kapal dan keehi rang bersama-sama mengiringkan itu semua
di-suroh naikkan layar-nva. Maka segala kapal itu pun membong-
karkan sauh-nya serta menaikkan lavar-nva masing-masing. lain

berlayar-lah sakalian mengikut bahtera anak raja Rum dan bahtera

raja Marong Mahawangsa, sa-tengah dahulu sa-tengah kemudian
bertaburan pohon-lah laut menuju hala-nya ka-benua C'hina. Hata
beberapa. lama-nya berlayar dari-pada negeri Rum itu. maka sampai-
lah ka-tengah arongan dengan beberapa melalui kuala negeri raja-

raja yang taalok ka-pada raja Rum. Maka sakalian raja-raja itu

pun datang-lah menghantar makanan dan hadiah berbagai-bagai

jenis dari-pada sa-buah negeri ka-pada sa-buah negeri karna sa-

kalian itu negeri yang besar-besar jua taalok ka-pada benua Rum.
Maka dengan hal yang demikian pelayaran pun sampai ka-laut sa-

belah Hindustan. Maka terlalu banyak segala yang ajaib-ajaib

dan yang indah-indah kelihatan pada mata sakalian-nya itu. Maka
di-pintasi juga merentas segala tanjong-tanjong terlalu-lah ramai-

nya berlayar itu. Ada pun pelayaran angkatan anak raja Rum
hendak pergi kahwin ka-benua China itu ada-lah seperti burong
terbang ka-sarang dan tiang-nva seperti batang para rupa laku-

nya. barang di-mana berlaboh dan berhenti itu seperti pulau yang
besar serta dengan segala bunyi-bunyian pun di-palu orang-lah ter-

lalu adzmat bunyi-nya seperti akan terangkat-lah lautan itu tam-
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bahan pula dengan bunyi bedil meriam pun terlalu banyak. Maka
bahana-nya bunvi bedil meriam yang di-pasang itu seperti guroh
dan tagar terlalu amat gempita alamat di-dalam laut itu tiada-lah

dengan keinashghulan-nya melainkan dengan kesukaan belaka,

barang _di-niana berjumpa dengan pulau, singgah berlaboh naik ka-

daratan mengambil aver dan kayu serta mandi sakalian dan me-
mungut dari-pada ketam siput karangan serta mengambil 'tali akar
dan umbut kayu puehok kayu akan makanan segala yang bernafsu
di-dalam kapal dan bahtera terlalu-lah kesukaan sakalian-nya. Ada
pun sakalian-nya belayar itu tiada jauh dari tanali daratan hingga
kelihatan jua daratan itu. Maka sampai-lah ka-laut Kuala Chang-
gong nama-nya dan nama raja-nya negeri itu Kelinggi. Maka
kelihatan-lah pada mata sakalian datang tedoh redum dari sa-belah

matahari hidup itu seperti hendak menimpa atas segala kapal kechi

bahtera. Maka tengah belayar itu datang-lah kelam kabut guroh
petir dengan hebat dahshat datang-nya itu, seperti pohon ribut

angin yang besar rupa-nya. Maka bahtera kenaikan anak raja

Rum pun mendekati kenaikan raja Marong Mahawangsa, Maka
titah anak raja luim Suroh bertanya apa juga yang datang di-

hadapan itu seperti hendak menimpa di-atas segala perahu itu.

Maka raja Marong Mahawangsa segera-lah naik ka-atas beranda
bahtera-nya dengan alat senjata-nya. Demi di-lihat-nya yang
datang itu bukan-nya dari-pada angin ribut tofan hanya bunyi sayap

burong terbang juga akan datang rupa-nya hendak merosakkan
segala perahu sakalian-nya. Maka raja Marong Mahawangsa pun
bertitah ka-pada sakalian-nya suroh beringat-ingat alat senjata

masing-masing tangan serta mengisi ubat bedil meriam jangan di-

lepakan. Demi di-dengar oleh sakalian-nya titah raja Marong
Mahawangsa itu, maka ia pun mengerahkan sakalian orang-nya

suroh beringat-ingat serta memegang senjata masing-masing tangan.

Ada pun burong geroda itu sa-telah nyata-lah angkatan anak

raja Rum itu, maka datang-lah marah-nya, lain ia pun terbang

datang menyambar langsong di-halakan-nya ka-sa-belah matahari

jatoh. Maka raja Marong Mahawangsa pun menarek busar anak
panah-nya yang bernama ayun-ayunan itu ka-udara bergemuroh-
lah bunyi seperti halilintar membelah. Maka segera-lah di-tepiskan

dengan sayap-nya tiada kena. Maka segala yang memasang bedil

meriam itu nun di-pasang-nya hala ka-langit tiada berhenti lagi,

jikalau gurch petir di-langit pun tiada kedengaran lagi bunyi

adzmat-nya. Demi di-lihat oleh burong geroda terlalu banyak alat

senjata yang datang hendak mengena'i dia, maka ia pun tiada ambil

tahu karna tiada memberi guna ka-pada burong geroda itu habis

berterbangan pergi hala ka-lain ka-sana ka-mari. Sa-telah itu

datang-lah pula burong geroda itu serta menurunkan guroh hujan

angin ribut datang-nya itu dari sa-belah selatan lantas ka-utara.

Demi di-lihat oleh raja Marong Mahawangsa hal kelakuan burong

geroda itu kesaktian menurunkan hujan angin ribut guroh petir

itu. maka segera-lah ia mengambil anak panah yang bernama ayun-

ayunan bichara menahankan angin ribut burong geroda itu hujong-
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nya merah seperti api. Demi di-tarek-nya busar-nya lalu di-panah-

kan-nya ka-udara bergemuroh seperti tofan bunyi-nya di-udara itu.

Sa-ketika lagi datang-lah sa-buah gunong dari udara menahani
dari-pada angin ribut tofan yang datang dari-pada burong geroda
itu pun terlepas-lah ia ka-sa-belah utara meneharikan alpa anak
raja Rumtiga buali bahtera itu hendak di-rosak tenggelamkaD kapal

anak raja Rum itu ka-dalam laut. Maka dari-pada tiada berhenti

datang senjata kena ka-pada tuboh-nya burong geroda itu, maka ia

pun tiada memberi guna ka-pada-nya. Maka burong geroda itu

pun raib-Jab pergi hala-nya ka-darat lantas ka-butan rimba be-

lantara. Maka raja Marong Mahawangsa hendak membalas panah
sa-kali lagi tiada sempat karna burong geroda itu terlalu chepat

dan tangkas-nya ia terbang itu. Maka liari pun malam-lah lalu

berhenti sakalian-nya pada malam itu. Telab keesokan hari-nya

di-nanti-nanti-nya kalau-kalau datang burong geroda itu melanggar

pula tiada datang. Maka sakalian-nya pun belayar-lah ])ula tiada

juga jauh dari-pada daratan. Antara beberapa hari belayar sa-

kalian-nya itu dengan tempek sorak serta memalu segala bunyi-

l)ii!i viau sa-panjang laut. Maka sampai-lah ka-laut Kuala Tawai
nama-nya. Maka datang-lah burong geroda itu dengan hebat dan

garang-nya seperti tiada berlawan-lah kelakuau rupa-nya datang
dengan angin ribut gurob petir kilat sabong menyabong. Maka
oleb raja Marong Mahawangsa segera di-suroh kembarkan bahtera

itu dengan bahtera kenaikan anak raja Rum itu. Maka segala

kapal dan kechi pun berlaboh-lah berkeliling bahtera kenaikan dua

buah itu masing-masing memegang senjata. Maka raja Marong
Mahawangsa pun naik-lah ka-atas beranda babtera-nya itu dengan

alat senjata serta memegang panah-nya yang bernama " beran

pura " itu bernyala-nyala api di-bujong-nya segera di-tarek busar-

nya. Maka di-kenakan-nya anak panah beran pura itu lalu di-

panahkan-nya naik ka-udara bergemuroh-lah bunyi-nya. Maka
turun-lah anak panah itu menerbangkan segala yang kelam kabut

dzalmat dan angin ribut hujan itu pun habis-lah sakalian-nya

hilang. Maka kelihatan-lah burong geroda itu sudah menerbang-

kan kapal tiga buah di-dalam kelam dzalmat itu juga. Maka
sorak tempek pun terlalu-lah adzmat tambahkan dengan bunyi bedil

meriam pun seperti berteh dan tagar di-langit sa-kali pun tiada

juga kedengaran ka-pada sangat adzmat itu hingga dengan kelam
kabut asap bedil juga di-dalam banyak peluru meriam dan bedil

itu dengan beberapa pula anak panah segala raja-raja seperti hujan
yang lebat rupa-nya datang mengenai ka-pada tuboh burong geroda

itu suatu pun tiada singgah habis bertaburan dan berkibaran me-
lavang di-dalam laut itu, iika kena ka-tuboh burong geroda itu

jangan pun hendak luka tuboh-nya bulu-nya pun tiada luroh

barang sa-helai jua pun. Maka terlalu-lah ramai dengan tempek
serak-nya mereka itu bergempita di-dalam laut itu. Sa-ketika lagi

datang pula burong itu terbang melayangkan diri-nya seperti angin

tofan yang besar bunyi-nya dan suara-nya seperti bunyi guroh dan
halilintar membelah. Maka tuli pekak sakalian telinga itu. Maka
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raja Marong Mahawangsa pun segera memanahkan dengan anak
panah-nya beran pura itu ka-udara bergemuroh bunyi-nya hendak
mengenai burong geroda itu segera di-kibarkan-nya dengan sayap-

nya. Maka anak panah itu pun jatoh ka-dalam laut, lain burong
geroda pun menyambar pula tiga buah kapal itu dengan paroh-nya

dan kaki-nya kedua belah itu membawa terbang ka-atas udara
seperti tangkas tiada sempat melihat rupa-nya clari-pada sangat

tangkas itu seperti angin ribut yang besar. Maka rosak-lah enam
buah kapal itu tenggelam, orang-nya habis mati tiada lagi hidup.

Di-dalam itu pun susah juga burong geroda itu hendak memintas-
kan angkatan anak Raja Rum itu langsong-lah ia terbang ka-hutan

rimba gunong menehari biehara hendak merosakkan kenaikan anak
raja Ram itu.

Sa-bermula segala kapal dan bahtera kenaikan anak raja Rum
itu di-nanti-nanti-nya serang langgar geroda itu tiada-lah akan
datang. Maka hari pun malam-lah. Maka berkampong-lah sa-

kalian-nya bersuatu pula sa-mentara hari hendak siang. Telah
keesokan hari-nya, maka sakalian-nya belayar-lah serta membaiki
segala tali akar Yang- rosak binasa itu iadi kemashghulan-lah anak
raja Rum dan raja Marong Mahawangsa melihat kapal clan kechi

banyak yang habis rosak dengan orang-nya sa-kali habis binasa

tiada kelihatan barang sa-orang pun. Antara beberapa hari sa-

kalian-nya belayar itu, maka sampai-lah ka-laut Kuala Parit nama-
nya. Maka kelihatan pula kelam kabut turun dengan hujan angin

ribut yang amat gemuroh jadi gempar-lah segala isi kapal dan
kechi dan bahtera itu pun berkampong jadi suatu pula serta me-
labohkan sauh-nya masing-masing serta memegang alat senjata pada
sa-genap tangan dan berjaga tali akar dan mengisi .nbat segala

bedil meriam. Maka raja Marong Mahawangsa terlalu-lah sebal

hati-nya melihat kelakuan burong geroda itu hendak membinasakan
ia sakalian itu lain ia segera naik ka-atas beranda itu serta meme-
gang panah-nya yang bernama " pusar sempani gembira/ , anak
panah itu merah menyala-nyala api di-hujong-nya kata-nya, " Hai
pusar sempani gembira, pergi-lah engkau lawan burong geroda itu/'

Maka segera-lah di-tarek-nya busar panah itu lalu di-buboh anak
panah di-panahkan naik ka-udara bergemuroh bunyi-nya seperti

tofan. Sa-ketika keluar-lah kelam kabut datang-lah hantu shaitan

di-dalam kelam kabut itu menyakit burong geroda itu. Maka
burong geroda pun sudah di-ketahui-nya anak panah pusar sempani
gembira itu. Maka segera di-kibarkan oleh burong geroda dengan
sayap-nya serta menerkam datang-nya itu menyambar tiga buah
kapal dan kechi dengan mulut-nya dan kuku-nya clan di-terbangkan

ka-udara mengbambatkan segala kaum shaitan dan hantu kesaktian

itu dan segala bedil dan tikam dan panah anak raja-raja yang
seperti hujan yang lebat mengenai pacta tuboh geroda dengan tem-

pek sorak-nya terlalu gempita bunyi-nya seperti guroh di-langit

bahana-nya itu pun tiada member! gentar clan dahshat di-hati

burong geroda itu sa-bagai jua ia terbang datang mengusir hantu

shaitan itu. Sa-ketika habis-lah sakalian hilang cherah terang

R. A. Soc, No. 72, 1916.



41 HIKAYAT MARONGMAHAWANGSA.

sampai ka-dalam laut. Maka kapal yang tersengkangkang di-paroh-

nya dan yang di-genggam ka-pada kaki-nya itu pun habis-lah ber-

taburan dan berpechah pacla segala laut itu dan sa-tengah jatoh

sa-genap hutan rimba habis-lah luloli lantak segala tulang jadi

serbok sakalian-nya.

Demi di-lihat oleh raja Marong Mahawangsa hal anak panah-
nya tewas tiada jua memberi bekas pada burong geroda itu, maka
terlalu-lah marah-nya lalu di-balas-nya pula suatu anak panah-nya
di-panahkan naik ka-udara bergempita gemuroh bahana-nya di-

dalam laut itu. Sa-ketika datang-lah sa-ekur bnrong jentayu men-
gambat burong geroda. Maka burong geroda itu pun sudah-lah ia

ketahui bahwa anak panah itn juga menjadi burong jentayu itu.

Maka bertemu-lah kedua-nya menyambar dengan paroh-nya ber-

kibar-kibaran dengan sayap-nya terlalu amat berdahenam gemuroh
bunyi-nva di-udara itu, hairan-lah segala yang melihat burong
geroda itu berperang jikalau burong geroda di-atas burong jentayu
memagut serta keluar dari mulut-nya api bernyala-nyala, terbakar-

lah burong jentayu itu lalu hilang-lah kembali ka-pada tarkash-nya.

Maka sa-kali lagi hendak di-balaskan oleh raja Marong Maha-
wangsa hari pun sudah malam. Maka burong geroda itu pun dudok
menanti kalau-kalau datang pula senjata raja Marong Mahawangsa
tiada juga datang-nya lalu ia pun pulang-lah terbang ka-gunong
berhenti akan lelah-nya serta mencharikan kira-kira hendak mem-
binasakan segala kenaikan anak raja Bum itu karna banyak sangat

raja-raja yang kesaktian bersama-sama dengan anak raja Rum itu

pun dapat jua ia melawan melainkan raja Marong Mahawangsa
yang susah sedikit di-hati-nya hendak melawan akan dia itu karna

ia raja kesaktian terlebeh dari-pada segala raja-raja yang lain pada
zeman itu. Maka burong geroda itu pun dudok diam menchari
alpa hendak di-rosakkan juga. Ada pun anak raja Rum dengan
raja Marong Mahawangsa itu pun berkampong-lah pada malam itu

serta menanti burong geroda itu kalau-kalau datang melanggar ia

sakalian tiada jua akan datang, lalu belayar-lah pula dari-pada

laut Kuala Merib menuju susur daratan jua. Antara beberapa hari

lama-nva belayar itu lalu kelihatan-lah pulau Salang antara laut

Bang Tofan nama-nya oleh raja Marong Mahawangsa di-suroh

orang pergi ka-pada anak raja Rum itu mengatakan ia sa-buah

bahtera hendak singgah ka-pada pulau itu karna keputusan aver

dan kayu dan segala kenaikan anak raja Rum itu jangan-lah ber-

henti belayar karna burong geroda tiada sudah ia mari melanggar
seperti yang telah lalu itu. Maka utusan itu pun belayar-lah pergi

menuju bahtera anak raja Rum itu. Maka titah anak raja Rum
ka-pada orang itu, " Baik-lah." Maka utusan itu pun menyembah
lalu kembali ka-pada raja Marong Mahawangsa maalumkan seperti

titah anak raja Rum itu. Maka raja Marong Mahawangsa pun
singgah-lah ka-pada suatu pulau mengambil ayer. Maka sakalian

anak raja Rum itu pun belayar menuju ka-pada Tanjong Hujong
Salang. Maka kapal dan kechi sakalian pun mengiringkan bahtera

anak raja Rum itu.
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Hata tiada berapa lama-nya belayar itu ada-lah kira-kira sa-

hari sa-malam lagi hen dak sampai ka-pulau Langkapuri itn maka
terlihat-lah ka-pada bnrong geroda angkatan pelayaran anak raja

itu, lain di-nantikan hari malam. Sa-telah itu bahtera raja Marong
Mahawangsa pun singgah ka-pada suatu pulau mengambil ayer

kayu. Maka geroda pun datang-lah seperti ribut tofan yang ter-

amat besar menyambar dan memukul dengan sayap-nya dan me-
nendang dengan kaki-nya ka-hadapan bahtera anak raja Rum itu

hingga habis-lah karam tenggelam segala kapal dan orang
pun banyak-lah mati dari-pada hidup bertaburan sa-panjang laut

itu. Maka tatkala itu anak raja Rum pun berpegang pada suatu

papan di-dalam laut itu dengan sa-orang diri-nya habis-lah binasa

segala kapal dan kechi serta sakalian bahtera anak raja Rum itu,

pada sangka hati burong geroda mati-lah sudah anak raja Rumitu.

Maka ia pun kembali-lah ka-pulau Langkapuri. Ada pun akan
raja Marong Mahawangsa sa-telah hari sudah siang lalu ia pun
belayar menurut anak raja Rum itu ada-nya.

Shahadan tiada berapa lama-nya berlayar itu sampai-lah ka-

pada tempat anak raja Rum itu rosak lalu bertemu dengan orang
berenang di-ambil-nya dan bertanya. Maka di-hikayatkan orang

itu segala hal-nya yang di-binasakan oleh burong geroda malam
tadi. Demi di-dengar oleh raja Marong Mahawangsa yang demi-
kian itu, maka di-suroh layar kapal pergi menehari kalau-kalau

bertemu dengan anak raja Rum itu. Maka di-charikan orang-lah

tiada berjumpa sa-hingga bertemu dengan orang lain juga ber-

taburan pada segala laut itu. Hata berapa hari lama-nya anak raja

Rum itu tiada berjumpa dengan siapa-siapa jua pun. Maka raja

Marong Mahawangsa pun terlalu-lah kemashghulan hati-nya karna

ia suatu harapan yang besar ka-pada Sultan Rum itu. Maka di-

suroh-nya chari pada segala menteri para penggawa hulubalang sa-

kalian tiada juga bertemu. Maka raja Marong Mahawangsa pun
belayar-lah hala ka-sa-belah timur dengan bahtera-nya menyusur
daratan tanah besar itu sambil menehari anak raja itu. Hata
dengan hal yang demikian, maka sampai-lah ka-pada suatu telok

dengan suatu tanjong. Maka raja Marong Mahawangsa pun ber-

tanya pada sa-orang malim yang tua di-dalam bahtera-nya itu.

Maka kata-nya, " Bahwa pulau yang besar itu baharu hendak
bersatu dengan daratan itu bernama Pulau Seri, dan pulau kechil

itu bernama Pulau Jambul dan ka-darat-nya sedikit bernama Pulau
Lada, tuanku." Maka titah raja Marong Mahawangsa " Jikalau

demikian, singgah-lah berlaboh kita di-tanjong pulau itu." Maka
belayar-lah bahtera itu menuju ka-tempat yang di-titah oleh raja

Marong Mahawangsa itu. Sa-telah sampai maka berlaboh-lah bah-

tera itu. Maka raja Marong Mahawangsa pun dengan segala

menteri hulubalang naik ka-darat. Maka tatkala itu datang-lah

kaum gergasi orang-nya besar-besar terlalu banyak datang men-
gadap raja Marong Mahawangsa, Maka raja Marong Mahawangsa
pun sudah ketahui bangsa-nya gergasi lalu di-tegur-nya dengan

manis suara-nya mengambil hati-nya. Maka segala kaum gergasi
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itu pun takut-lah akan raja Marong Mahawangsa itu serta hebat
sikap-nya tiada berlawan pack zeman itu dan yang melihat akan
dia takut dan gentar sakalian-nya. Maka titah-nya ka-pada kaum
gergasi yang datang itu, " Ada pun beta smggah di-sini jikalau

baik-baik bichara-nya mahu-lah beta dudok berhenti di-sini dahulu
sa-mentara menanti khabar anak raja Eum itu kalau-kalau ada
hidup-nya." Maka sembah segala kaum gergasi itu, " Patek sa-

kalian lebeh lagi kesukaan karna patek sakalian ini tiada menaroh
raja pada tempat ini; jikalau demikian itu baik-lah duli tuanku
sila berangkat melihat tanah ini yang patut tempat hendak dudok."
Maka raja Marong Mahawangsa pun berangkat hendak melihat
susok tanah itu tempat hendak di-perbuat kota parit balai istana

di-iringkan oleh kaum gergasi dengan segala menteri lain bertemu-
lah dengan tanah bnmi yang baik terlalu-lah indah tempat-nya
dengan tanah-nya menjadi tiada-lah turun ka-bahtera-nya gila

dengan memhnat kota istana dengan balai-nya yang terlalu amat
besar-nya lagi dengan indah-nya. Sa-telah sndah balai itu maka
di-namai akan dia Langkasuka karna mengerjakan itu dengan
makan minum dan bersuka-sukaan serta dengan beberapa binatang
berjenis-jenis seperti rnsa kijang pelandok napoh sapi dengan
segala perburnan yang di-makan oleh sakalian-nya terlalu amat
kesukaan serta dengan tepok tari segala kaum itu karna mereka
itu tiada beraja hanya berpenghulu sahaja dan lagi pun dengan
baik bahasa-nya raja Marong Mahawangsa itu. Sa-telah sudah
lengkap kota istana kemudian segala menteri hulubalang pun
masing-masing perbuat-lah rumah dan kampong di-atur-nya ber-

keliling kota raja-nya. Sa-telah sudah sakalian-nya itu maka
masing pun datang mengadap raja-nya sa-hari-hari. Maka ter-

mashhur-lah raja Marong Mahawangsa itu sudah dudok menjadi
raja, pada tempat itu. Maka segala dagang senteri pun berhimpun-
lah datang berniaga ka-dalam negeri itu dengan baik budi bahasa
baginda itu serta dengan menteri sakalian itu tiada-lah merasai

kesakitan segala rayat menchari makan pergi mari ka-negeri itu.

Maka banyak-lah orang yang telah pindah dengan anak isteri-nya

pergi dudok bersama-sama raja Marong Mahawangsa makin ber-

tambah-tambah rayat-nya dari-pada sa-bulan ka-pada sa-bulan.

dari-pada sa-tahun ka-pada sa-tahun makin l)anyak segala orang
pindah ka-negeri itu. Maka tetap-lah raja Marong Mahawangsa
di-atas takhta kerajaan dengan adil murah-nya clemikian-lah di-

perentahkan oleh baginda itu tiada-lah lagi berubah melainkan
bertambah-tambah kebajikan cli-d'alam negeri itu.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan anak raja Eum di-

atas papan ia bergantong tiada makan dan minum kurus kering

tuboh badan-nya dengan di-hinggap oleh kapang dan teritip pada
segala badan-nya datang pasang di-sorong oleh pasang datang surut

di-bawa surut dengan di-julang pula oleh ombak angin. Dengan
hal yang demikian itu jatoh-lah di-chelah batu yang di-pulau

Langkapuri dengan leteh lesu dan lapar dahaga-nya. Maka me-
ngerang pun tiada kedengaran suara lagi karna sangat dzaif itu.
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Maka ada-lah ka-pada suatu hari ketika burong geroda itu pergi

menchari makan tiada ia di-pulau itu, maka turun-lah tuan puteri

anak raja China itu serta dengan inang pengasoh-nya datang ka-

tepi laufitu menchari ketam sip.ut di-susur pantai itu, tiba-tiba

kedengaran-lah bunyi suara orang mengerang perlahan-lahan.

Maka titah tuan puteri ka-pada inang-nya, " Aku mendengar bunyi

suara orang mengerang pergi-lah mak inang chari beri bertenm
dengan suara itu." Sa-telah rata sudah di-chari-nya lalu bertemu-

lah dengan manusia yang tiada berketahuan rupa-nya penoh dengan
kapang sa-genap tuboh-nya mata-nya juga terkelip-kelip. Maka
inang itu pun terkejut-lah lalu berlari-lari ka-pada tuan puteri

mengatakan hal itu, " Maka patek lihat akan dia tiada boleh patek
sembahkan yang khusus ka-pada tuan karna patek takut hen dak
pergi melihat hampir-nya dengan sebab rupa-nya tiada berketahuan
orang-kah atau jin shaitan." Maka tuan puteri pun tersenyum
mendengar sembah inang-nya itu. Maka titah tuan puteri, " Hai
mak inang pergi juga lihat manusia-kah atau bukan jika manusia
boleh kita mengambil khabar." Maka mak inang pun pergi juga
dengan gagah-nya serta di-hampiri lalu dudok dekat pertanya

kata-nya, " Siapa tuan ini berkata benar-lah jin-kah atau manusia-
kah?" Maka sahut anak raja Rum itu dengan perlahan-lahan,
" Hai ibu-ku bahwa dengan sa-sunggoh-nya beta ini manusia juga
beta-lah anak raja Rum hendak pergi kahwin dengan tuan puteri

anak raja benua China dengan beberapa banyak bahtera dan kapal

kechi kenaikan beta habis-lah di-serang oleh geroda di-binasakan

sakalian-nya. Maka dengan sebab itu-lah, hai ibu-ku jadi yang
demikian ini." Maka terlalu-lah belas kasehan hati mak inang
mendengarkan hal anak raja Rum itu lalu ia pun kembali ka-pada

tuan puteri persembahkan hal itu sakalian-nya dengan suka ter-

tawa-nya. Maka tuan puteri pun tundok sambil tersenyum. Sa-

telah itu maka tuan puteri pun bertitah ka-pada mak inang itu,

" Hendak-lah segera mak inang pergi ambil anak raja itu sembunyi-
kan sa-belum datang burong geroda itu. Siapa tahu kalau ter-

lihat pada-nya tentu-lah mati anak raja itu? Maka jangan-lah

emak inang berikan dia nasi yang berbiji, beri-lah aver nasi sahaja

dahulu serta emak inang mandikan dia." Maka inang itu pun
pergi berdua dengan budak kundang tuan puteri itu mengusong
anak raja itu masok ka-dalam suatu goa lalu di-tutup dengan batu

yang kechil ka-pada pintu goa itu supaya jangan di-lihat oleh

burong geroda itu. Maka aver pun di-angkat-nya lah di-mandikan

dan di-kikis-nya buang segala kapang dan teritip pada tuboh-nya

itu serta di-beri oleh mak inang kain yang di-pakai-nya. Maka
pada hemat-nya waktu ketika burong geroda itu datang baharu-

lah hendak di-katupkan pintu goa itu lalu kedua-nya pun kembali-

lah mengadap tuan puteri itu, demikian-lah tiap-tiap hari mak
inang itu memeliharakan anak raja Rumdengan tiada di-ketahui-

nya oleh geroda itu clari-pada sa-hari ka-pada sa-hari makin ber-

tambah baik rupa paras-nya dan badan-nya pun kuat-lah. Maka
tatkala boleh anak raja Rum itu makan dan minum seperti sedia
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kala rupa paras-nya pun baik seperti sa-lama-nya hanya yang
kurang pakaian sahaja. Maka sembah mak inang ka-pada tuan
puteri, " Xyata-lah anak raja Rum patut sangat dengan budi
pekerti-nya dan perkataan-nya bertambah pula dengan rupa paras-
nya dari-pacla sa-hari ka-pada sa-hari berlainan dari-pada anak
raja yang kebanyakan di-benua China atau raja Iain-lain pun hanya
sayang sedikit dengan sebab tiada berpakaian sahaja.'* Maka litah

tuan puteri, " Hai, mak inang-, sabar-lah dahulu, nanti datang
burong ka-mari kita pinta ka-pada-nya segala pakaian." Sa-telah
hari sudah malam maka burong geroda datang-lah menghantarkan
makanan akan tuan puteri. Maka kata tuan puteri, " Hai, burong
geroda, betapa nenek-ku bawa akan kami ketiga ini ka-sini memberi
kesakitan di-atas kami? Bahwa sa-sunggoh-nya nenek-ku memberi
makan dengan serba aneka makanan sakalian, tetapi segala pakaian
aku hendak-lah nenek ambil beri boleh-lah aku bersalin hai kami
ketiga orang di-sini." Maka burong geroda pun tertawa men-
dengar kata tuan puteri itu serta berkata, suara-nya seperti hali-

lintar membelah dari langit, " Hai chuchu-ku, tiada apa yang
nenek hendak berbuat di-atas chuehu-ku yang tiga berhamba ini.

hanya nenek menanti janji dengan Xahi Allah Sulaiman jua, tiada

berapa lama nenek hendak kembalikan chuchu-ku kapada ayah
bonda chuchu-ku di-benua China." Maka kata tuan puteri. "Hai
nenek-ku, ada-lah di-dalam istana besar ayah-ku raja di-benua

China itu di-dalam suatu bilek yang berdinding chermin a da suatu

peti besar yang bersendi gading dan bersendi dengan permata yakud
di-situ-lah sakalian ada pakaian-ku boleh nenek-ku ambil beri ka-

pada aku, maka terlalu-lah kesukaan hati kami tiga orang ini."

Maka kata burong geroda, " Baik-lah hai chuchu-ku biar-lah nenek
pergi ambil beri ka-pada chuchu-ku jangau seperti istana ayah
bonda ehuchu-ku di-benua China itu, jika terlebeh sukar dari-pada

tempat itu pun kehendak chuchu-ku itu nenek pergi ambil jua."

Maka tuan puteri terlalu-lah sukachita mendengar kata burong;

geroda itu. Sa-telah sudah maka burong geroda pun terbang-lah

pergi hala-nya ka-behua China di-tuju-nva. Sa-telah sampai lalu

ia bertinggir ka-pada sa-buah gunong berhentikan lelah-nya. Sa-

ketika lagi lalu terbang-lah pula menuju mahaligai raja China itu

serta ia menurunkan angin ribut tofan hujan kilat guroh petir

halilintar serta dengan kelam kabut adzmat befdahenan bunyi-nya

tiada siapa mengenal siapa lagi. Maka tatkala itu raja benua
China tengah ramai di-badap oleh segala menteri liulubalans: para

penggawa sida-sida bentara biduanda sakalian penoh sesak dengan
ray at bala tentera di-balai peseban agong hendak mendengarkan

surat utusan datang dari benua Rum bertanya khabar anak-nva

sampai atau tidak. Ada pun orang membawa surat itu berjalan

tiba-tiba datang angin ribut tofan itu yang amat besar serta dengan
hujan yang teramat lebat. Maka segala yang dudok hampir itu

tiada berkenalan lagi di-buat oleh kelam kabut itu menjadi haru-

hara-lah sakalian mereka itu terkejut masing-masing hingga dengan

memeliharakan diri-nya habis bergonchang-gonchang balai rong
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raja itu. terlalu-lah hebat dan dahshat-nya pekak tuli telinga sa-

kalian yang mendengar itu. Maka di-lihat oleh burong geroda itu

sakalian orang itu di-dalam lorat belaka ka-sana ka-mari tiada

berketahuan. Maka burong geroda pun turun-lah di-dalam kelani

kabut itu menuju istana besar itu serta menchabut suatu papan
din ding istana itu menghulur kepala-nya mengangkatkan peti itu

dengan paroh-nya seperti di-pesan oleh tuan puteri itu tiada ber-

salahan lagi. Sa-telah dapat sudah peti itu maka ia pun terbang-

lah kembali ka-atas udara seperti angin yang maha tangkas menuju
ka-pulau Langkapuri itu. Maka tiada berapa lama-nya ia ter-

bang itu sampai-lah ka-hadapan tuan puteri itu lalu meletakkan
peti itu di-hadapan-nya. Demi di-lihat tuan puteri peti-nya

sudah datang itu. maka terlalu-lah suka hati-nya serta menerkam
dan menehapai peti-nya itu dengan anak kunehi-nya; lalu di-ambil

oleh tuan puteri segala pakaian-nya yang di-gemar-nya bertimbun-

timbun di-hantarkan di-hadapan-nya. Maka burong geroda pun
terbang-lah naik ka-atas merehu pulau itu bertinggir berhentikan

lelah-nya. Telah keesokan hari-nya maka burong geroda itu pun
terbang ka-darat menehari makan. Maka tuan puteri pun men-
gambil sa-peranggu pakaian-nya dari-pada jenis peta ratna yang
keemasan lengkap dengan alat-nya pakaian segala raja-raja, di-

suroh-nya mak inang hantarkan ka-pada anak raja itu. Maka
oleh inang itu pun di-bawakan segala pakaian serta dengan nasi

sa-kali akan anak raja Bum, lalu di-hantarkan segala pakaian dan
nasi di-hadapan-nya lalu ia pun menyembah ka-pada anak raja

Bum itu. Maka anak raja itu pun terlalu-lah sukaehita hati-nya

beroleh pakaian itu. Sa-telah datang antara enam tujoh hari-nya

ketika burong geroda tiada ia pergi menehari makan. Maka anak
raja Bumpun datang-lah mengadap di-bawa oleh mak inang. Sa-

telah di-lihat oleh tuan puteri akan anak raja itu maka ia pun
tundok kemalu-maluan rupa-nya. Maka anak raja Bumpun jatoh-

lah hati-nya jadi tiada takut kedua-nya itu akan burong geroda

itu. Maka apakala hari petang pada ketika burong gerocla henclak

keml^ali maka kedua-nya berpelok berehium bertangis-tangisan.

Sa-telah sudah maka anak raja Bum itu pun kembali pergi ka-

dalam goa tempat dudok-nya itu di-bawakan oleh inang_tuan puteri

itu serta dengan makanan anak raja itu hendak makan ka-pada

malam itu. Sa-telah sudah sampai maka segala makanan itu pun
di-hantarkan ka-hadapan-nya serta menangis belas hati-nya me-
mandang hal kedua-nya lalu ia menyembah keluar dari clalam goa
itu sambil menutupkan pintu goa itu dengan batu lalu ia pun
kembali ka-pada tuan puteri di-dapati-nya sedang menangis ber-

kenangkan untong nasil)-nya. Telah di-lihat oleh inang maka ia

pun segera menyapu akan ayer mata-nya. Maka sa-ketika ia dudok

itu burong geroda pun datang-lah membawa makanan akan tuan

puteri tiga beranak itu, lalu ia pun terbang ka-atas merehu pulau

itu demikian-lah kelakuan tuan puteri dan anak raja Bum itu tiap-

tiap hari burong geroda pun tiada-lah kliali mengantarkan makan-
an, akan tetapi tiada di-ketahui oleh burong itu, bahwa anak raja
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Bum itu acla hidup tiada mati dan peri ia hanyut sampai sudah
ka-pulau itu, dan peri tuan puteri bertemu dengan dia. Hata
antara berapa lama-nya maka ka-pada suatu hari datang-lah burong
geroda ka-pada tuan puteri seraya berkata, " Hai ehucbu-ku tinggal-

lah chuchu-ku dudok baik-baik beta -hendak pergi mengadap Nabi
Allah Sulaiman." Maka kata tuan puteri, " Baik-lah hai nenek-
ku." Maka burong geroda pun terbang-lah naik ka-udara mengaras
awan menuju pergi ka-tempat Nabi Allah Sulaiman, serta sampai
langsong menyembah. Maka sabda Nabi Allah Sulaiman, " Hai
burong geroda apa khabar-nya yang engkau berjanji hen dak pergi
rebut ada-kah dapat engkau perbuat seperti chakap-mn atau
tidak"? Maka sembah burong geroda, "Ya, nabi Allah, sudah-
lah hamba-mu kerjakan seperti kehendak hamba-mu itu." Maka
sabda nabi Allah Sulaiman, " Betapa peri-nya perbuatan engkau
atas kedua-nya anak raja dna buah negeri itu?" Maka sembah
burong geroda, " Ada-lah hamba-mu ambil anak raja bemia China
tiga berhamba ketiga-nya hamba bawa pergi ka-pulan Langkapuri
hamba dudok diam itu, ya nabi Allah, serta hamba-mu peliharakan
chari beri segala makanan akan dia tiap-tiap hari tiada lagi khali-

nya serta hamba-mu ambil pula beri segala pakaian-nva suatu peti

yang besar tiada-lah hamba-mu beri ia kesakitan di-atas ketigra

orang itu dudok dengan kesukaan juga, ya Xabi Allah."' Maka
sabda nabi Allah Sulaiman. " Ada-kah anak raja Eum itu belayar

pergi ka-benua China atau tidak?" Maka sembah burong geroda
" Ya Xalii Allah Sulaiman dengan beberapa hanvak kapal dan kechi

bahtera di-alatkan oleh raja Eum itu serta dengan raja yang besar-

besar serta pula a da sa-orang raja yang sangat Ijesar lagi pula

dengan kesaktian-nya bernama raja Marong Mahawangsa jacli

harapan membawa anak raja Bum itu sa-bnah bahtera kenaikan-

nya dengan menteri hulubalang rayat sakalian. Maka l)elayar-lah

anak raja itu di-iringkan raja Marono- Mahawangsa serta seuala

kapal dan kechi yang banyak itu pun belayar sakalian-nya. Hata
apabila sampai pertengahan jalan lain bertemn dengan hamba-mu.
Maka hamba pun merosakkan sakalian kapal kenaikan mereka itu

sa-hingga karam tenggelam ka-dalam laut itu habis-lah mati orang

berhamburan pada sa-genap lautan tiada lagi hidup barang sa-

orang jua pun." Maka nabi Allah Sulaiman pun tertawa me-
mandang ka-pada menteri-nya sakalian. Maka segala orang besar-

besar yang acla mengadap nabi Allah Sulaiman itu pun suka ter-

tawa gelak-gelak mendengarkan sembah burong geroda itu mengata-

kan sudah habis mati itu tiada sa-kali-kali ia ber]3egang pada kuasa

tuhan seru sakalian alam. Maka sabda nabi Allah Sulaiman ka-

pada burong geroda,
£w Kalau-kalau ada hidup, apa jua kata-mu?"

Maka sembah burong geroda, " Jikalau ada hidup anak raja Bum
itu serta bertemu dengan anak raja China yang perempuan tiga

berhamba itu, bahwa sa-sunggoh-nya tiada hamba ubahkan seperti

janji hamba-mu dari-pada zeman ini hendak berundur dari-pada

segala kaum sifat manusia itu. Dan di-mana-kah boleh hamba-mu
mungkirkan janji hamba-mu dengan nabi Allah hendak undur dari
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bawah langit dan atas bumi rang di-diami oleh segala manusia,
Ta Xabi Allah berani-kah hamba membuat dusta ka-pada nabi
Allah?" Maka nabi Allah pun tersenyum mendengarkan sembah
burong geroda itn. Maka sabda nabi Allah Sulaiman ka-pada raja

jin yang bernama Harman Shah, " Hendak-lah tuan hamba suroh

akaii menteri tuan hamba barang sa-ratus orang pergi ambil puteri

anak raja China itu. Maka hendak-lah di-buboh ka-dalam peti-

nva ketiga berhamba itu serta dengan anak raja Bum itu. Pada
ketika ini juga man sampai sakalian itu mari di-hadapan hamba."
Maka. raja jin Harman Shah pun menyurohkan menteri-nya dengan
sa-ratus jin bersama-sama pergi mengambil anak raja itu. Maka
menyembah-lah sakalian itu lalu terbang ka-udara raib dengan
sa-saat itu juga pergi menuju ka-pulau Langkapuri, serta sampai

di-lihat-nya ada sunggoh anak raja Bum itu bersama-sama puteri

anak Baja China. Maka sembah menteri jin sakalian itu,

" Hendak-lah tuanku keempat berhamba ini masok ka-dalam peti

ini boleh patek sakalian bawa mengadap nabi Allah Sulaiman;
dengan titah-nya juga patek sakalian datang ini, dan burong geroda

itu ada-lah ia tengah mengadap nabi Allah Sulaiman." Sa-telah

di-dengar oleh anak raja Bum akan perkataan jin itu lalu ia

memasokkan segala harta yang di-luar ka-dalam peti itu serta

dengan diri-nya keempat orang sa-kali masok ka-dalam-nya serta

di-kunehi-nya peti itu dari dalam. Telah sudah lalu di-usong-

k:an oleh jin membawa terbang menuju hala-nya ka-penghadapan
nabi Allah Sulaiman. Tiada berapa lama-nya sampai-lah ia lalu

di-letakkan oleh segala menteri jin itu di-hadapan nabi Allah itu

serta menyembah lalu undur sakalian-nya. Demi di-lihat nabi

Allah Sulaiman peti itu terhantar di-hadapan-nya dan di-hadapan

burong geroda itu, maka titah nabi Allah Sulaiman suroh keluar-

kan sakalian-nya. Maka keluar-lah keempat mereka itu dudok
menyembah ka-pada Xabi Allah Sulaiman serta tundok kepala-nya.

Maka sabda nabi Allah Sulaiman ka-pada burong geroda, " Hai
burong geroda, laki-laki yang mana dan anak siapa ini? "Demi di-

lihat oleh burong geroda vang demikian itu maka ia pun tiada

terkata-kata lagi datang-lah ketakutan yang amat sangat gementar

menggeligis sendi tulang-nya dari-pada amat takut-nya akan nabi

Allah Sulaiman serta dengan kemaluan-nya ka-pada segala raja-

raja yang kebanyakan dan dari-pada bangsa raja rang besar ber-

mahkota itu beribu-ribu menjadi tiada-lah terkata lagi. Maka
sabda nabi Allah Sulaiman, u Hai segala raja-raja dan menteri-ku

bangsa yang baik-baik hendak-lah engkau dan kamu sakalian ke-

tahui demi tuhan-ku yang menjadikan aku dan kamu sakalian

di-atas segala makhlok-nya dalam empat perkara ini hendak-lah

jangan sa-kali-kali di-tentukan jikalau tiada dengan janji dari-

pada tuhan alam pertama rezki sadikit atau banyak pada sa-hari

sa-malam itu tiada-lah segala makhlok hendak tentukan melainkan

dengan janji juga : kedua perkara yang memutuskan rezki-nya

seperti yang akan datang mara dan maut hendak itu pun tiada-lah.

holeh sa-sa-orang jua pun dari-pada makhlok mengetahuikan dia
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clan hendak-lah jangan kamu tentukan bumi tempat kematian-nya
melainkan kesudahaii-nya dengan janji Allah juga: ketiga perkara
jodo pertemuan satu-satu makhlok-nya jikalau berhimpun-lah sa-
isi alam dunia ini dari-pada segala bangsa yang di-jadikan Allah
taala hendak meneheraikan tiada akan dapat hendak menantikan
esok hari-nya tiada boleh melainkan dengan kehendak tuhan yang
menjadikan sakalian alam jua dengan janji-nya : keenipat perkara
pencheraian yang sudah sampai waktu saat hari-nya "tiada akan
dapat hendak menentukan esok hari-nya tiada boleh melainkan
dengan sakalian-nya itn pun dengan janji-nya juga." Maka sembah
segala raja-raja dan hulubalang sakalian-nya, " Sa-benar-lah seperti
sabda nabi Allah pengajar di-atas sakalian hamba-mu ini." Maka
burong geroda itn pnn berdatangkan sembah. " Ya, Xahi Allah,
hamba-mu pohonkan ampun beribu-ribu ampun di-atas nvawa
badan hamba-mu dari-pada kesalahan hamba-mu yang telah lain

itn, ya, Xahi Allah, mohon-lah hamba-mu pada tahun bulan hari
ini hendak pergi keluar dari bawah langit dan bumi ini barang
ka-mana hamba-mu bawa diri hamba-mu di-beri izin oleh nabi
Allah di-atas hamba-mu ini." Maka sabda nabi Allah Sulaiman,
"Akan hal raja kedua ini betapa jua kehendak engkau?" Maka
sembah burong geroda. " Ya nabi Allah, telah hamba-mu pulang-
kan-lah ka-pada nabi Allah ia sakalian ini : di-dalam itn nun lebeh
maalum-lah pada nabi Allah juga." Maka sabda nabi Allah Sulai-

man, ''Jikalau demikian. pergi-lah engkau pada hari ini keluar
dari ini, biar-lah jauh dari-pada tanah yang di-dudok oleh segala

manusia ka-pada laut yang bernama Kulzum yang tiada di-hampiri

oleh manusia." Maka sembah burong geroda " Jikalau demikian
titah di-atas hamba-mu baik-lah, ya nabi Allah." lain ia tundok
kepala-nva ka-bawah seperti laku orang menyembah, bermohonkan
ka-pada nabi Allah Sulaiman, lain ia pergi hala-nva ka-laut

Kulzum yang tiada pernah sampai oleh segala manusia di-situ-lah

dia dudok menchari makan. Maka sabda nabi Allah Sulaiman
ka-pada sa-orang menteri-nya berbuat satu surat dengan bahasa

China hendak di-hantarkan anak-nva dan anak raja Rum serta

beri khabar hal ahual-nva sakalian perbuatan burong geroda itu

di-atas anak raja Rum itu. Maka di-surat-lah oleh menteri itu.

Maka sabda nabi Allah Sulaiman bertanya ka-pada anak raja Rum
kalau-kalau ada raja-raja yang di-harap oleh raja yang bersama-
sama mengirrngkan. Maka sembah anak raja Rum, c

' Ada tuanku
raja yang tua yang bernama raja Marong Mahawangsa ka-pada

waktu malam hamba-mu rosak itu ia singgah ka-nada suatu nulau
mengambil ayer dan kavu, kalau-kalau ia ada hidup tiada binasa,

tuan-ku." Maka sembah sa-orang menteri dari-pada dewa-dewa,
" Ada tuanku pada daratan tanah besar sa-belah pulau Seri nama-
nya ia membuat negeri." Maka sabda nabi Allah Sulaiman,
" Khabar itu pun buboh-lah juga di-dalam surat itu supaya boleh

di-surOh-nya panggil kembali oleh raja Rum ka-negeri-nya itu/'

Maka di-surat oleh menteri itu sakalian-nya. di-sembahkan ka-pada

nabi Allah Sulaiman surat itu terlalu-lah baik bunyi-nya. Maka
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sabda nabi Allah Sulaiman ka-pada raja jin Harman Shall,
'* Hendak-lah tuaii hamba dengan sa-ribu tentera jin bawakan anak
raja kedua ini empat berhamba lima dengan peti-nya itu hantar-
kan ka-pada raja benua China serta tuan hamba suroh kahwin
kedua-nya ini seperti adat anak raja-raja yang besar, dan snroh
raja benna China itu memberi snrat ka-benna Rum nyatakan
khabar hal ahnal anak-nya kedua ini." Maka sembah raja jin

Harman Shah, " Baik-lah, ya nabi Allah, terjunjong-lah sabda nabi
Allah itu." Maka anak raja Bum dan anak raja benua China
empat berhamba itu pun menjunjong duli lain masok ka-dalam
peti-nya dan mengunchikan peti dari dalam-nya. Maka raja Har-
man Shah mm menyembah ka-pada nabi Allah Sulaiman lalu

menyuroh hulubalang-nya mengusong peti itu terbang hala-nya
menuju ka-benna China dengan sa-ribu orang tentera-nya. Ada
pun tatkala itu raja benna China tengah ramai di-hadap oleh raja-

raja menteri hulubalang penoh sesak di-balai rong itu muafakat
biehara menanti segala menteri pergi menehari khal)ar anakanda
baginda tuan puteri dan anak raja Rum itu di-mana juga khabar-

nya, dan utusan dari-pada benua Rum itu pun ada lagi tiada

kembali ka-benua Rum ada hadzir sakalian-nva dudok mengadap
raja China itu karna tiada di-lepas oleh raja benua China sakalian

kembali lagi hendak litri tentu iuga warta itu. Tatkala itu maka
datang-lah raja jin Harman Shah terdiri di-hujong balai rong
langsong ka-tanah lantas pergi ka-pintu gerbang itu penoh sesak

dengan tentera jin. Demi di-liliat mangkubumi raja benua China
1ml vane dtmikian kaum jin terlalu banyak datang itu maka ia pun
segera-lah ban gun dengan sa-orang raja bersama-sama dengan dia

datang mengalu-ngalukan jin sakalian itu serta raja-nya jin Har-
man Shah pergi ka-hujong balai rong itu serta bertanya kata-nya,
" Siai^a tuan hamba ini dan dari mana tuan datang ini maka tiba-

tiba timbul sudah ada terdiri di-balai rong raja kami ini ? " Maka
kata raja jin Harman Shah, " Haniba ini nama-nya raja jin Har-
man Shall hamba ka-mari ini membawa snrat titah dengan di-

titahkan oleh raja kami raja segala makhlok di-dalam dnnia ini

ya-itu nabi Allah Sulaiman menyuroh bawa titah ini ka-pada raja

tuan hamba di-sini." Sa-telah di-clengar oleh mangkubumi dan
raja itu demikian maka segera di-pegang tangan raja jin Harman
Shah itu sa-orang sa-belah di-bawa ka-hadapan raja China. Maka
raja China nun bangun memberi hormat taadzim serta dengan
hairan melihat peti-nya di-bawa orang di-letakkan ka-hadapan

raja yang banvak itu serta berkata, " Silakan tuan hamba dudok."

Maka di-nnjokkan oleh raja jin Harman Shah snrat dari-pada nabi

Allah Sulaiman itu. Maka di-sambut oleh raja benua China snrat

itn di-junjong dan di-chium-nya lalu di-unjokkan ka-pada mang-
kubumi-nya. Maka segera-lah di-terima oleh mangkubumi akan

snrat itn, di-permulia-nya pula dengan sa-ribu kemuliaan lain di-

buka-nya bachakan sambil berdiri juga demikian-lah Imnyi-nva,
" Bahwa ini-lah snrat dari-pada nabi Allah Sulaiman datang ka-

pada raja benna China hendak-lah tuan hamba ketahui perbuatan
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burong geroda di-atas anak perempuan tuan hamba dan di-atas
menantu tuan hamba anak raja Rum dengan segala raja-raja dan
menteri para penggawa hulubalang sida-sida bentara biduanda rayat
sakalian berapa kapal kechi dan bahtera yang sudah di-perbinasa-
kan oleh burong geroda itu sekarang ini kedua-nya sa-kali hamba
bertemu. Maka ini-lah hamba snroh hantarkan ka-pada menteri
hamba raja jin Harman Shah ini ka-pada tuan hamba. Maka
hendak-lah pinta tuan hamba kerjakan pekerjaan kebajikan itu

kedua-nya dengan segera sempurna mengikut seperti adat anak
raja-raja yang besar-besar jangan di-beri berkurangan mengikut
adat istiadat-nya juga dan serta pula hendak tuan hamba beri

surat pergi ka-benua Rum itu suroh panggil himpunkan sakalian
raja-raja dan tentera-nya yang pechah belah itu bawa kembali ka-
benua Rum; serta hendak-lah tuan hamba terima ambil anak dan
menantu tuan hamba keempat berhamba di-dalam peti dari-pada
hamba tuan juga. Maka ini-lah hamba nvatakau." Sa-telah
sudah di-bacha surat itu, lain dudok sakalian-nya itu l)erjabat

tangan. Maka raja China pun menyorongkan puan-nya siFeh

persantapan ka-pada raja jin Harman Shah kata-nva. " Makan-
lah sireh, hai saudara-ku raja Harman Shah/' serta meminta keluar
ia itu. Maka segera-lah ia membukakan kunchi-nva lain ia pun
keluar-lah keempat-nya menyembah ka-pada ayahanda baginda raja

benua China itu. Maka di-pelok di-chium-nya oleh baginda akan
anakanda itu kedua dengan gemar kaseh rasa-nya melihat rupa
anak raja Rum itu lain di-pegang tangan di-bawakan dudok ka-

sa-belah iringan kanan-nya kedua-nya serta menyuroh orang l)awa

peti itu masok ka-dalam istana. Sa-telah itu maka titah raja China
suroh panggil utusan dan benua Rum itu. Maka utusan itu pun
datang dengan segera-nya dudok bertelut menyembah. Maka titah

raja benna China ka-pada utusan itu, " Ya-kah ini tuari-mu?"
Maka sembah utusan itu, " Ya-lah ini tuan patek anak raja Rum
yang belayar dengan beberapa l3anyak kapal dan keehi bahtera yang
di-alatkan oleh tuan patek raja Rum akan anakanda baginda ini

serta pula raja-raja menteri hulubalang para penggawa sida-sida

bentara biduanda dan berlaksa-laksa tentera tuan patek ini: patek

pun hamba-nya di-titahkan oleh tuan patek raja benua Rum tiga

tahun sudah lama-nya, patek datang ini hendak mengambil khabar
dan menehari akan tuan patek ini." Maka titah ar.ak raja Rum
" Hai shahbandar, bahawasa-nya sa-penoh-penoh kaseh tuan hamba
akan hamba sudah untong nasil)-ku akan jadi yang demikian sa-

moga-moga-nya aku bertemu dengan nabi Allah Sulaiman raja

alam ini, maka aku sampai ka-mari mengadap paduka ayahanda

baginda ka-benua China ini, jikalau tiada entahkan di-mana aku
mati di-perbuat oleh geroda itu." Maka sembah raja Shahbandar,
" Dengan sebab itu maka sangat-lah perchintaan duli paduka aya-

handa baginda di-benua Rum." Sa-telah sudah yang demikian

itu maka raja benua China pun memberi kurniai makan minum
dan memberi persalinan ka-pada raja jin Harman Shah. Maka
ia pun bermohon ka-pada raja benua China dan ka-pada anak raja
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benua Rum kembali mengadap nabi Allah Sulaiman. Maka
peninggal raja jin itu maka raja benua China pun memberi surat
ka-pada raja shahbandar ka-benua Bum dengan nama raja benua
China dan nama anak raja Rum menyuroh memberi surat pada
sa-genap negeri yang taalok ka-pada benua China serta menyuroh
membawa jenis dari-pada segala makanan dan hadiah, di-suroh-

nya berhimpun raja-raja sakalian lieu dak mengerjakan anakanda
kedua-nya itu hendak menurut seperti sabda nabi Allah Sulaiman
itu tiada man raja benua China itu melalui', hendak mengerjakan
ikut istiadat raja-raja yang besar-besar. Sa-telah itu maka raja

benua China pun membawa anakanda keclua itu masok ka-istana-

nya.

Sa-bermula maka tersebut-lah pula perkataan raja Marong
Mahawangsa membuat negeri ka-timur pulau Seri itu hendak me-
nentukan khabar anak raja Rum itu kalau-kalau ada hidup-nya
atau tidak. Maka raja Marong Mahawangsa pun dudok di-dalam

negeri yaug baharu di-perbuat-nya sa-hingga sampai ia beroleh sa-

orang putera laki-laki terlalu amat baik rupa paras-nya serta

dengan besar panjang nipis agong-agongan di-takuti pula oleh

orang sakalian. Maka negeri itu pun dari-pada sa-bulan ka-pada

sa-bulan dari-pada sa-tahun ka-pada sa-tahun maka bertambah-
tambah ramai-nya serta dengan banyak segala dagang senteri dari-

pada sa-genap negeri berniaga dan pindah ka-negeri itu. Maka
ada-lah pada suatu hari tengah ramai raja Marong Mahawangsa
itu sedan g di-hadap oleh segala menteri penggawa hulubalang sida-

sida bentara biduanda sakalian penoh sesak dan menteri yang tua

nun mengadap di-lmlai Langkasuka itu. Maka titah raja Marong
Mahawangsa ka-pada menteri keempat itu, " Di-mana juga ada

negeri yang besar hampir dengan kita di-sini ? kalau ada ia menaroh
anak perempuan boleh kita pinang akaii anak kita ini." Maka
sembah menteri tua yang keempat, " Tiada tuanku negeri yang

clekat-dekat ini patek sakalian beroleh khabar hanya yang ada

negeri pun khabaran di-pulau Pereha negeri Acheh nama-nya tuan-

ku ada sa-buah di-susur ada juga negeri itu banyak taalok-nya

dan jauh pelayaran-nya dua puloh lima hari lama-nya dari siiii.

Dan hala-nya sa-belah tanah daratan kita ini ada sa-buah negeri

pula nama raja Kelinggi. laut-nya dari sa-belah kita datang j'ua

negeri itu pun jauh-lah jua pelavaran itu hingga sa-bulan belayar.

Maka sampai-lah terlalu banyak segala yang ajaib di-dalam-nya

negeri itu dari-pada tempayan dan guri clan pohon kayu yang ber-

nama malau tahi semut dan lagi pun banyak kayu yang besar-

besar dan di-ulu sungai-nya jauh serta dengan luas-nya tuanku."

Maka titah raja Marong Mahawangsa, " Jikalau demikian hendak-

lah tuan hamba perbuat surat kita pinta sa-biji tempayan yang
besar dari-pada segala tempayan yang banyak itu ka-pada raja

Kelinggi itu, kemudian boleh kita dapat khabar anak-nya. Dan
negeri Acheh pun perbuat juga surat kita beri akan dia tanda

kita tulus ikhlas hendak berkaseh-kasehan dengan dia lagi men-
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yatakan kita baharu buat negeri ini pinta tolong mana ada segala
yang ajaib dari-pada harta atari dagangan boleh ia hantar mari.
ka-negeri kita ini, itu-lah tanda kita berkaseh-kasehan raja sama
raja." Sa-telah demikian titah raja Marong Mahawangsa, maka
di-alatkan oleh menteri dua buah perahu serta segala barang-barang
dagangan maim yang patut-nya serta pula dua orang menteri men-
jadi utusan-nya. Sa-telah itu lalu menteri kedua yang menjadi
utusan itu pun belayar-lah sa-orang sa-buah perahu hala-nya masing
menuju ka-negeri yang di-kehendaki-nya itu.

Hata perahu utusan yang belayar ka-negeri Berma itu telah

s'ampai ka-kuala negeri E£elinggi itu. Maka di-lihat-nya ada sa-

buah kapal besar yang bertiang tiga dudok berlaboh. Sa-telah ia

masok ka-kuala langsong mengadap raja Kelinggi. Maka tatkala

itu raja Kelinggi pun tengah ramai di-hadap oleh segala menteri
hulubalang para penggawa sida-sida bentafa biduanda ravat sa-

kalian penoh sesak henclak mendengar surat dari-pada raja Rum
bertanyakan khabar raja Marong Mahawangsa di-mana juga ia

diam. Maka utusan itu pun di-bawa orang-lah mengadap raja

Kelinggi itu lalu di-titahkan oleh raja Kelinggi ka-pada menteri

mengambil surat itu bachakan. Maka demi di-dengar oleh raja

Kelinggi akan surat raja Marong Mahawangsa itu lalu di-pandang-
nya ka-pada utusan itu di-kenal-nya. Maka kata orang utusan itu

ka-pada utusan raja Marong Mahawangsa, " Tiada-kah tuan hamba
kenal hamba ini?" Maka segera di-pandang oleh utusan itu di-

kenal-nya-lah bahwa utusan itu menteri raja Rum; lalu kata-nva.
" Bahwa hamba kenal juga tuan hamba menteri ka-pada raja

Rum; sekarang ini lama-kah sudah tuan hamba sampai ka-negeri

ini?" Maka kata menteri Rum itu. "Baharu juga hamba datang

tiga empat hari ini, hamba sakalian singgah pada sa-genap negeri

karna hendak mengambil khabar raja tuan hamba juga." Maka
kata utusan itu, " Jikalau demikian beruntong-lah tuan hamba
sakalian bertemu dengan hamba di-negeri ini boleh kita pergi

bersama ka-negeri yang baharu raja beta perbuat sa-mentara hendak
menanti mendengar khabar anak raja Rum yang di-rosakkan oleh

burong geroda itu kalau-kalau hidup lagi tuan kita itu." Maka
kata menteri raja Rum, " Maka ini-lah hamba sakalian datang

mari hendak mencharikan raja tuan hamba itu dengan penyuroh
anak raja Rum juga karna ia sudah ada di-dalam benua China
dengan sa-orang diri-nya." Maka kata utusan itu, " Jikalau demi-

kian nanti-lah tuan hamba sakalian karna hamba baharu datang
mengadap duli raja negeri ini ada-kah boleh seperti yang di-

maksudkan oleh raja hamba barang-barang itu atau tidak." Maka
utusan itu pun pergi-lah mengadap raja Kelinggi. Maka titah

raja Kelinggi pada utusan itu, " Banyak-kah orang besar di-dalam

negeri raja tuan hamba itu?" Maka sembah utusan itu, "Ada,
tuanku, dari-pada kaum gergasi jua." Maka titah raja Berma,
" Baik-lah jika demikian ada-lah sa-biji tempayan yang besar dari-

pada orang tuan hamba, itu-lah hamba berikan raja tuan hamba."
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Lalu cli-suroh oleh raja Kelinggi ambil tempayan itu. Maka
dengan beberapa banyak orang mengusong tempayan besar itu, cli-

bawa-nya ka-kapal orang Bum itu, karna perahu utusan itu tiada

di-muat melainkan barang-barang yang lain juga di-muat-nya.

Adapun tempayan sa-biji itu di-perbuat-nya sangat besar ya-itu

tukang-nya dari-pada gergasi di-tanah itu, ada-lah kira-kira dua
pulob anak tangga-nya naik. Maka ka-pada orang yang akhir

zeman akan datang-nya di-hadapan lagi ada tersebut pada kemudian
liari. Sa-telah sudah di-muat tempayan itu ka-kapal, maka berapa
liari lama-nya raja Kelinggi pun memberi surat balas ka-pada
raja Marong Mahawangsa itu tan da berkaseh-kasehan. Maka titah

raja Kelinggi ka-pada utusan, " Katakan-lah ka-pada raja tuan
hamba hendak-lah di-suroli orang pergi datang ka-negeri beta ini

jangan berputusan biar sampai ka-pada anak cliiiclm." Demikian-
lah bimyi berpesan dan tersurat. Sa-telah itu maka oleh raja

Kelinggi di-serah-nya-lali surat ka-pada utusan raja Marong Maha-
Avangsa itu. Maka utusan pun bermohon-lah serta menyembah lalu

turun ka-kapal menteri Bum itu. Ada pun perahu-nya yang ia

datang itu mengiring kapal besar itu belayar di-tepi daratan juga.

Hata berapa lama ia belayar itu, maka sampai-lah ka-negeri

raja Marong Mahawangsa lalu berlaboh di-laut itu. Sa-telah ia

berlaboh itu maka utusan itu dengan menteri raja Bum pun naik

ka-darat mengadap raja Marong Mahawangsa. Maka baginda itu

tengah ramai di-hadap oleh sakalian menteri hulubalang penoh
sesak di-balai itu dan anakanda baginda pun ada juga dudok
mengadap ayahanda baginda hendak mendengar khabar kapal besar

yang berlaboh itu. Sa-ketika datang-lah menteri raja Bum dengan

utusan yang pergi ka-negeri Kelinggi itu mengadap raja Marong
Mahawangsa. Maka segera-lah di-kenal-nya dan di-tegur-nya,
u Datang-lah saudara-ku menteri Bum, di-mana-tah tuan hamba
bertemu dengan orang hamba ini datang bersama-sama ? " Maka
dudok kedua-nya menyembah serta tertawa sembah-nya^ " Patek
bertemu dengan saudara patek ini di-hadapan raja negeri Kelinggi

sa-moga-nya untong tuah patek singgah di-kuala negeri itu hendak

bertanya khabar duli tuanku di-negeri mana atau di-telok rantau

yang mana boleh patek dapati tiba-tiba bertemu-lah dengan saudara

patek ini jadi tiada-lah patek kedua ini bercherai lagi makan dan
tidur bersama-sama. Maka ada-lah hadiah raja Kelinggi sa-biji

tempayan yang besar itu pun di-muat ka-kapal patek datang men-
chari dan menyembah duli tuanku dengan titah raja Bum suroh

bawa pulang dengan sebab raja benua China ada mengantar surat

nyatakan anak-nya sudah nikah dengan anak raja Bum. Maka
patek di-suroh datang ka-pada sa-genap negeri orang menchari duli

tuanku serta menyembahkan surat dari-pada raja Bum." Maka
segera-lah di-sambut oleh raja Marong Mahawangsa di-baeha-nya.

Sa-telah peham sakalian-nya serta titah-nya sambil tertawa, " Beta

pun terlalu-lah suka hendak kembali mengadap duli Sultan Bum
itu tetapi hendak-lah saudara-ku nanti, beta hendak rajakan anak
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beta ganti beta di-dalam negeri ini karna beta sudah terlangsong
membuat negeri di-tanah ini asal rupa-nya lautan juga laku-ma
selama ini babarn-lah baik sa-dikit." Maka sembah menteri Rum,
" Sa-benar juga tuanku ganti akan paduka anakanda itu menjadi
raja di-dalam negeri ini jika lain dari-pada bangsa duli tuanku
menjadi raja di-bumi ini neschaya tiada lama-nva pada pandangan
patek." Maka titah raja Marong Mahawangsa, "Pada fikiran
hati beta pun demikian juga/' serta menitah ka-pada menteri-nya
suroh pergi melihat bahtera kenaikan yang datang dahulu itu di-
galang dengan batang kayu itu nama kayu-nva sadim hendak di-

turunkan. Maka menteri pun menyembah lalu berjalan pergi me-
lihat sudah-lah menjadi daratan dengan di-tumboh oleh segala
pohon kayu yang besar berkeliling-nya. Sa-telah di-lihat oleh
menteri itu hal yang demikian, maka ia pun kembali-lah mengadap
raja-nya persembahkan sakalian yang di-lihat-nya. Maka raja

Marong Mahawangsa pun suka tertawa gelak-gelak menensrarkan
hal itu. Maka semljali menteri sakalian itn-lah " sudah lama-nya
tuanku diam di-sini membuat negeri di-bumi ini/' Maka sembah
menteri Bum, " Tiada apa tuanku dengan kapal patek pun pada-
lah kenaikan tuanku Ijerangkat ka-benua Eum itu." Maka titah

raja Marong Mahawangsa, " Pada fikiran beta pun demikian-lah."

>
Qa-bermula ada pun utusan yang di-suroh pergi ka-negeri

Acheh itu pun datang-lah mengadap raja Marong Mahawangsa
membawa surat dan bingkisan hadiah dari-pada raja Acheh itu.

Serta mengunjokkan surat itu di-persembahkan ka-pada baginda
dengan segala bingkisan itu. Maka di-suroh oleh raja Marong
Mahawangsa membacha surat itu pada menteri keempat. Sa-telah

sudah di-baeha-nya dan di-dengar oleh baginda sakalian yang ter-

sebut di-dalam surat itu serta melihat segala bingkisan itu dengan
berbagai aneka jenis dari-pada perbendaharaan perhiasan yang
indah-indah; maka terlalu-lah sukachita-nya lalu bertitah ka-pada
biduanda suroh bawa masok ka-dalam istana. Maka hidangan
persantapan pun di-angkat orang-lah ka-hadapan. Sa-telah sudah

makan minum, maka menteri Bum pun bermohon keml)ali ka-

kapal-nya. Maka raja Marong Mahawangsa pun berangkat masok
ka-istana di-iringkan oleh anakanda baginda itu serta menyuroh
melayani kerja berjaga-jaga mengerjakan anakanda baginda itu

dengan makan minum dan bersuka-sukaan dengan beberapa banyak
perburuan yang di-sembeleh jadi timbul orang berjaga-jaga itu

ssrta dengan permainan s_akalian dari-pada gong gendang serunai

nafiri herbab kechapi clandi muri kopak eherachap serdam bangsi

menjadi empat puloh hari empat puloh malam yang berjaga makan
minum dengan segala menteri hulubalang para penggawa sakalian

terlalu-lah ramai-nya. Sa-telah genap-lah empat puloh hari maka
ka-pacla hari yang baik, saat yang sempurna pada ketika itu-lah

di-kahwinkan anakanda baginda itu dengan sa-orang anak raja

perempuan serta di-renehanakan gelar-nya bernama raja Marong
Mahapoclisat serta di-ainbil segala anak menteri yang ada sedia
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ibu bapa-nya yang tua-tua dudok bersama-sama dengan ayahanda
baginda raja Marong Mahawangsa itu-lah jadi ganti ibu bapa-nya
menjadi menteri hulubalang para penggawa-nya. Maka titah raja

Marong Mahawangsa ka-pada menteri Rum, " Sudah-lah beta raja-

kan anakanda ini. Maka sekarang akan negeri ini patut-lah kita

namakan sa-suatu. akan dia." Maka sembah segala menteri,
" Patut sangat tuanku menamakan negeri ini supaya tiada sesat

dari-pada sebirtan-nya." Maka sembah pula menteri Rum, "Bukan-

kah dengan kemudahan juga mendapat negeri ini dengan tiada

sukar-nya. Jikalau ka-pada nama-nya pun demikian juga."

Maka titah raja Marong Mahawangsa, " Jika demikian kita nama-
kan negeri ini negeri Kedah Zamin Dzuran sebutan-nya," serta

titah-nya, " Hai anak-ku, raja Marong Mahapodisat, jikalau anak-

ku beroleh anak pada zeman ini, hen dak anak-ku raj akan dia sa-

orang sa-belah utara barat laut sa-orang sa-belah selatan timur

menenggara dari-pada negeri Kedah ini dan sa-orang sa-belah

matahari naik antara timur laut. Maka di-dalam negeri Kedah
ini pun jangan sakali-kali anak-ku suroh tinggalkan karna zeman
ini banyak sangat biimi yang hampa yang tiada orang diam baharu

sangat-lah menjadi tanah daratan supaya termashhur nama kita

pada segala negeri jangan jadi sia-sia pekerjaan ayahanda }
T ang

sudah tua ini terlangsong ramai membuat negeri di-tanah bumi
ini." Maka sembah segala menteri hulubalang, " Sa-benar-lah

seperti titah duli tuanku itu.
7

' Maka tempayan besar itu pun di-

bawa orang-lah naik dari-pada kapal Rum itu ka-darat di-sandar-

kan ka-pada sa-pohon kayu yang bernama ruknm yang besar, maka
di-persembahkan orang-lah tempayan itu ka-pada raja Marong
Mahawangsa. Maka ia pun diam-lah hingga bersimpan siap segala

perkakas dan kelengkapan di-bawa tnrun ka-kapal hendak belayar.

Maka sampai-lah pada hari yang baik saat yang sempurna maka
raja Marong Mahawangsa pun belayar ka-negeri Rum. Tatkala

itu di-pandang oleh raja Marong Mahawangsa ka-sa-belah tanah

daratan pulau Lada itu pun sudah menjadi daratan akhir-nya di-

sebut orang Bukit Lada nama-nya dan pulau Jambul itu pun
lioleh ssmpurna juga akhir-nya nama Bukit Jambul sa-laku pulau

Seri itu sangat-lah sudah hendak menjadi bertemu dengan daratan

akhir-nya bernama gunong Jerai karna sebab tinggi-nya. Maka
di-pandang-nya pula ka-sa-belah utara barat laut hingga seperti

tanjong bara yang laku-nya lagi ka-tengah laut dengan pulau

Kerabang itu pun rupa-nya tiada lama hendak bersatu dengan
tanah daratan juga akhir-nya bernama Bukit Tanjong.*

Sa-bermula maka ada pun raja Ong Mahapodisat sa-lama

peninggal ayahanda baginda itu, maka ia pun dudok di-atas takhta

kerajaan di-negeri Kedah Zamin Dzuran terlalu-lah adil dan murah
pada segala dagang senteri rayat bala sakalian. Maka sakalian

mereka itu pun memuji-muji akan dia banyak-lah datang segala

mereka berniaga dari sa-bulan ka-pada sa-bulan makin bertambah-

tambah ramai-nya serta banyak orang datang ka-negeri itu.
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Hata berapa tahun lama-nya, maka baginda itu pun beroleh
sa-orang putera laki-laki terlalu baik rupa paras-nya dan sikap-
nya tiada-lah tolok banding-nya. Maka di-pungut oleli baginda
inang pengasoh-nya dari-pada segala anak menteri hulubalang juga
tempat bermain-main itu. Hata tiada berapa lama-nya beroleh sa-

orang putera laki-laki juga. Maka akan anakanda baginda itu pun
di-pungut oleh baginda pengasoh-nya, maka dudok bermain seperti

saudara bersaudara juga, Maka di-peliharakan seperti ikut adat
anak raja-raja yang besar-besar. Maka tiada berapa lama-nya
selang sa-tahun maka baginda pun beroleh sa-orang anak perem-
puan terlalu baik rupa paras-nva chantek manis puteh kuning
panjang nipis sukar di-ehari seperti rupa-nya pada zeman itu, di-

beri pelihara dengan inang pengasoh-nya mengikut istiadat raja

yang besar-besar juga. Kemudian dari-pada beberapa tahnn pula
mendapat lagi sa-oraug putera laki-laki yang terlalu baik rupa
paras-iiya mengikut kakanda baginda kedua itu. Maka terlalu-

lah suka hati baginda melihat anakanda yang berempat saudara
itu bermain-main dan berkaseh-kasehan bertambah-tambah besar-

nya. Maka budi pekerti serta akal bichara pun terlalu-lah amat
baik jika ayahanda baginda itu dudok di-balai rong membichara-
kan hukum maka ia keempat pun ada bersaina-sama dudok men-
engar hukum adat perentah orang. Maka segala menteri hulu-

balang tersangat gemar melihat budi pekerti serta dengan pandai
mengambil hati sakalian menteri hulubalang tambahan pula di-

atas segala fakir miskin dagang senteri serta dengan tegur sapa

siapa yang bertemu dengan dia, Jikalau ada ayahanda baginda
semayam di-dalam istana, maka ia keempat pun tiada bereherai

dudok berkeliling ayahanda baginda dan bonda mengadap dengan
sofan santun. Maka terlalu-lah suka-chita baginda laki isteri me-
lihat kelakuan anakanda itu pandai melakukan eheritera dengan
tertib keempat-nya. Maka tatkala ayahanda baginda berangkat

keluar kota maka anakanda itu pun bersama-sama pergi mengiring-

kan tiada bereherai. Maka di-beri oleh ayahanda baginda akan
anakanda itu sa-orang sa-ekur kuda di-suroh-nya bermain-main

senjata di-atas kuda bertikam batang teratai dan melarikan kuda-
nya. Maka terlalu-lah ramai-nya ia bertiga saudara itu serta

dengan kundang-nya masing-masing belajar bertikamkan batang

teratai dan bermain panah dari atas kuda-nya, Maka selang tiga

hari sa-kali ia keluar bermain senjata dengan segala anak menteri

hulubalang.

Hata dengan hal yang demikian maka anak raja yang ke-

empat itu besar-lah patut remaja putera menanggong kerajaan.

Maka pada suatu hari tengah ramai raja Marong Mahapodisat

di-hadap oleh segala menteri hulubalang-nya. Maka sembah menteri

yang tua keempat ka-pada raja Marong Mahapodisat, " Pada
fikiran patek baik-lah tuanku bichara akan paduka anakanda ini

hantarkan ka-pada masing-masing tempat-nya menurut seperti

pesan ayahanda baginda raja Marong Mahawangsa itu karna sangat-
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lali bunyi-nya segala tanah bumi daerah yang seperti titah paduka
ayahanda baginda itu hampa sakalian-nya tiada berisi orang, sung-
goh pun ada orang-nya tetapi jarang sahaja, dan raja tiada juga."
Sa-telah di-dengar oleh raja Marong Mahapodisat sembah menteri
itu lain ia bertitah ka-pada menteri-nya, " Jikalau demikian
hendak-lah saudara kerahkan segala kaum gergasi himpun sakalian-
nya dan pauggil penghulu Phra Che Siam dan penghulu Xang Su
Taman itu ka-mari kita beri ia pergi bersama-sama anak kita dan
orang kita Melayu sa-tengah kita suroh pergi bersama anak kita
rang tua ini kita autarkan ka-ulu di-sa-belah utara barat laut.

Maka tanah itu lanjut jauh jua perjalanan-nya." Sa-ketika lag!

maka penghulu Phra Che Siam datang kedua laki isteri-nya lalu

dudok menyembah. Maka titah raja Marong Mahapodisat ka-
pada penghulu Phra Che Siam, " Pergi-lah tuan hamba sakaliau
bersama-sama dengan anak kita yang tua itu kerahkan segala kaum
gergasi sakalian bawa menchari tanah akan tempat kota parit dan
negeri tempat hendak diam." Maka sembah Phra Che Siam dua
laki isteri dengan Xang Su Taman, " Sunggoh-lah tuanku seperti

titah tuanku itu karna tanah negeri ini kechil tiada luas : akan
kaum patek gergasi itu makin bertambah-tambah banyak ada-nya
anak patek sa-orang laki-laki Parak nama-nva, tiada-kah tuanku
ambil tinggal bersama-sama anakanda baginda di-negeri Ivedali

ini ? " Maka titah raja Marong Mahapodisat, " Ia itu pun jangan
di-tinggalkan bawa bersama-sama." Ada pun Phra Che Siam itu

anak Melayu, ia beristeri akan Xang Su Taman gergasi. Maka
ia beroleh sa-orang anak laki-laki, Parak nama-nva. Maka Parak
itu balk paras-nya. Maka tatkala itu datang-lah sa-orang perem-

puan gergasi yang bernama Tang Miri, ia pun anak raja juga.

Maka Tang Miri itu pun tua sadikit sudah beroleh anak ehuchu
di-ambil oleh raja bawa naik ka-rumah anak chuehu-nya sakalian

yang perempuan, karna rupa sakalian-nya baik. Maka Tang Miri

itu sangat-lah gila berahi akan Parak itu. Maka sa-telah demi-

kian titah raja Marong Mahapodisat, maka menteri keempat pun
bersama-sama Phra Che Siam laki isteri mengerahkan segala kaum
gergasi dan rayat-nya dari-pada kaum manusia dengan sa-kira-

kira di-lengkapkan segala kelengkapan dengan alat senjata-nya.

Sa-telah siap dengan gajah kuda-nya lalu berjalan-lah sambil ber-

main-main serta l)erburu segala binatang pada sa-genap kaki bukit

gunong tempat berhenti itu menchari tanah tempat yang baik

hendak buat negeri itu tiada juga bertemu bagai maksud lalu ber-

jalan puia ka-hadapan lalu bertemu dengan suatu tasek dan wila-

har dengan beberapa banyak ikan di-dalam-nya ; maka singgah

berhenti mengambil ikan dengan sukaehita sakalian-nya bermain

itu sa-hingga lupa-lah makan minum. Maka beberapa di-lihat oleh

anak raja akan segala yang ajaib-ajaib hingga sampai dua ratus

hari berjalan itu saml)il Ijermain juga baharu-lah bertemu dan ber-

henti pada tanah yang baik ka-pada suatu anak sungai ayer-nya

lepas ka-laut lagi pun tanah-nya rata lagi pun orang-nya banyak.
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Maka di-situ-lah sakalian berbuat istana dengan kota parit serta
di-himpunkan segala orang yang dudok bertaburan pechah belah
itu, maka cli-satukan sakalian-nya menjadi negeri besar. Maka di-

namai tempat itu Siam Lanehang tempat membuat kota istana itu.

Maka datang-lah orang berkhabar ka-pada raja Marong Maha-
podisat mengatakan sudah-lah tetap anakanda baginda yang tua
itu di-atas takhta kerajaan benua Siam: maim yang tiada mahu
taalok ka-pada benua Siam itu di-suroh-nya rosak langgar ka-pada
penghulu gergasi Phra Che Siam menjadi ia menurut juga.

Shahadan lagi raja-raja negeri rang kechil sakalian-nya datang
mengadap serta membawaufti dan hadiah neireri-nya ka-pada raja
benua Siam. Maka ka-pada suatu hari di-titahkan oleli raja
Marong Mahapodisat ka-pada menteri yang keempat suroh meng-
hadzirkan orang serta dengan alat senjata dan gajah kuda di-suroh-

nya lengkap kelengkapan kerajaan. Sa-telah lengkap maka di-

persembahkan-nya.

Hata maka di-snroh oleh baginda akan anakanda yang tengah
itu pula berjalan. Maka baginda pun bermohon lalu berjalan
menuju hala-nya antara selatan menenggara menchari tanah bumi
yang patut hendak di-perbuat negeri kota istana. Maka berjalan-

lah padnka anakanda baginda dengan menteri hnlubalang-nya

sambil di-dalam sa-genap hutan rimba dengan beberapa melangkah
bukit gunong singgah bermain dan- berburu segala biriatang dan
bermain-main ikan jika bertemu dengan wilahar dan tasek singgah

mengambil ikan. Hata sudah beberapa lama-nya berjalan men-
chari bumi yang baik, maka bertemu-lah suatu sungai yang besar

tali ayer-nya terns turun ka-dalam laut. Maka bertemu pula

tasek dan wilahar mengelilingi pulau yang beratur tiga empat
biji. Maka anak raja itu pun suka melihat kelakuan pulau itu.

Maka di-ambil-nya sa-biji anak panah-nya buatan dari-pada perak
yang amat puteh lalu di-kenakan-nya ka-pada busar-nya yang
hernama panah indera sakti kata-nya, " Hai indera sakti, jatoh-

lah engkau ka-pada bumi pulau tiga empat biji itu, di-mana engkau
jatoh sekarang di-situ-lah aku perbuat negeri dan kota parit

tempat aku diam. Maka di-tarek-nya busar itu serta memanah-
kan ka-udara berdengong-dengong bunyi-nya seperti kumbang
menyering bunga laku-nya hilang raib. Sa-ketika datang-lah jatoh

pada suatu tempat pulau, sebab itu-lah di-namai pulau Indera

Sakti. Ka-pada tempat itu di-perbuat kota parit di-jadikan negeri

dan di-surohkan membuat istana serta menghimpunkan segala orang

3
r ang dudok bertaburan pechah belah tiada berketahuan. Maka

berhimpun-lah segala orang itu terlalu ramai-nya orang berbuat

kota istana jadi-lah sa-buah negeri. Maka di-namai dengan nama
negeri Perak karna anak panah itu mata-nya perak.

Sa-telah tetap-lah anak raja itu di-atas takhta kerajaan negeri

Perak itu datang-lah khabar-nya ka-pada paduka ayahanda baginda

raja Marong Mahapodisat mengatakan sudah anakanda baginda

itu menjadi raja serta di-namakan negeri-nya Perak jadi tetap-
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lab anakanda baginda itu di-atas takhta kerajaan dengan menteri
hulubalang para penggawa rayat sakalian pun makin bertambah-
tambah berhimpun dagang ka-negeri Perak dengan adil murah-nya
raja itu.

Shabadan maka titab raja Marong Mahapodisat ka-pada
menteri keempat, " Hendak-lah saudara-ku ambil gajab kesaktian
kenaikan ayahanda baginda raja Marong Mabawangsa itu yang
bernama gajab Gemala Johari itu alatkan dengan takhta kerajaan
serta langit-langit tirai-nya dan tabur-nya dengan di-hiasi dan
sentok limau pula badan-nva, kita naikkan auak kita yang perem-
puan dan himpunkan segala rayat bala tentera dan tuan hamba
keempat mengiringkan bersama-sama anak kita ka-sa-belah mata-
hari hidup kita ini hendak-lah di-rajakan. Sa-telah sudah tetap

ia menjadi raja hendak-lab saudara-ku yang keempat kembali ka-

pada beta biar-lah tinggal Gajah Gemala Johari bertunggu tuan-

nya lagi pun pantas ia member! khabar hal auak kita." Maka
sembah menteri keempat itu lain bermohon pergi menghadzirkan
dan bersiapkan seperti titab itu. Sa-telab lengkap sakalian maka
di-persembahkan ka-pada baginda. Maka raja Marong Maha-
podisat pun naikkan anakanda baginda itu ka-atas gajah Gemala
Johari dengan sa-bilah keris kesaktian yang bernama Lela Mesani;

ad a pun keris itu asal-nya pesaka juga, di-letakkan ka-hadapan
sahaja di-takuti oleli segala setern-nya tiada danat men^angkat
kepala-nya. Ada-pun mata keris itu seperti api bernyala-nyala

ru}^a-nya. Maka di-pesankan oleh baginda ka-pada gajah Gemala
Johari, titah-nya, " Hai Gajah Gemala Johari, jikalau sudah tuan

engkau ini menjadi raja engkau jangan beri berputusan pergi mari

ka-pada aku khabar segala hal ahual tuan engkau itu." Maka
gajah itu pun mengangkatkan kepala-nya lalu berjalan menuju
matahari hidup di-iringkan oleh segala menteri hulubalang rayat

tentera masok ka-hutan rimba belantara .yang besar dan ' terbit

padang yang luas dan melan2;kahkan beberapa bukit dan gunong
di-bawa oleh gajah Gemala Johari. Hata beberapa lama-nya ber-

jalan itu hampir-lah hen dak bertemu dengan laut, maka bertemu

pula dengan suatu sungai besar terns ka-laut juga. Maka ber-

henti-lah gajah Gemala Joliari ka-pada tempat itu tanah-nya rata.

Maka segala menteri hulubalang rayat sakalian pun berhenti-lah

masing-masing membuat istana dan kota parit serta menghimpun-
kan sakalian orang yang ada pada jajahan yang dekat dan yang

jauh pula habis datang mengadap dan membawapersembahan akan

raja perempuan itu. Sa-telah sudah di-perbuat balai istana serta

dengan kota parit-nya, maka raja perempuan pun naik-lah ka-istana

ka-balai rong meletakkan keris itu ka-hadapan-nya, lalu semayam.

Sa-telah itu berhimpun-lah segala orang yang jauh- jauh mengadap

masing-masing membawa persembahan dan hadiah. Ada pun

segala yang datang itu tiada sa-kali-kali memanggongkan kepala-

n}^a seperti ada orang menekankan ka-pada perasaan-nya serta

dengan takut ngen-nya dari-pada kesaktian keris Lela Mesani itu
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serta dengan taknt akan gajah Gemala Johari itu. Maka ber-
tambah-tambah ramai orang datang mengadap itu. Maka sembah
menteri keempat, " Patek ini mohon-lah kembali ; " serta ia ber-
tanya negeri itu. Maka titah raja perempuan, " Baik-lah mama-
ku, patut sangat mama-ku kembali mengadap paduka ayahanda
baginda itu di-negeri Kedah sembahkan negeri ini Petani nama-
nya dengan sebab tuah keris Lela Mesani itu jadi di-namakan
negeri ini Petani." Maka menteri keempat menyembah lain ber-
jalan kembali mengadap raja Marong Mahapodisat maalumkan
segala perentah itu. Maka apabila di-dengar oleh raja Marong
Mahapodisat sembah menteri maka terlalu-lah kesukaan-nya jadi
selamat sempurna-nya sakalian anakanda baginda pada masing-
masing tempat-nya. Maka rang sangat memberi kedukaan oleh
melihat anak rang muda itu tinggal dengan sa-orang diri-nva
sunvi negeri-nva tiada banyak rayat. Akan hal diri pun tiada-

lah sudah beroleh anak lagi karna badan-nya sudah tua. Maka
baginda pun dudok-lah dengan kesukaan pergi ka-lintan berburu
dan memikat burong tiada-lah lagi berputusan-nya ia pergi itu

akan negeri itu anakanda baginda-lah dengan segala menteri hulu-
balang para penggawa sakalian memerentahkan dia.

Hata tiada berapa lama-nva selang talnin maka gering-lah

raja Marong Mahapodisat lain pulang ka-rahmatu'llah taala.

Maka oleh anakanda baginda dengan mengikut adat raja yang
besar-besar. Maka dndok-lah anakanda baginda dengan kemashg-
hulan lain membuat surat menghantarkan ka-pada saudara-nva
yang di-dalam tiga bnah negeri itu mengatakan neri ayahanda
baginda itu sudah hilang. Maka menteri hulubalang pun ber-

muafakat hendak di-namakan raja. Maka anak raja itu pun me-
letakkan nama sendiri raja Seri Mahawangsa pada negeri Kedah
itu supaya mudah menteri hulubalang mengantar surat dengan
nama raja itu. Maka raja Seri Mahawangsa pun tiada-lah suka
hendak dudok di-kota Langkasuka itu karna jauh sangat dari laut.

punkan kapur dan kulit kepah hendak cli-perbuat kota ka-hilir kar-

na sungai itu besar dengan luas-nva bertambah-tambah dengan ayer-

Maku lain di-titah-nya ka-pada menteri keempat suroh ehari him-
sungai itu besar dengan luas-nva bertambah-tambah dengan ayer-

nya terlalu deras. Maka di-kerjakan-lah oleh segala menteri hulu-

balang bagai titah itu. Maka raja Seri Mahawangsa pun tiada

khali berulang-ulang ka-hilir melihat tempat tanah bumi yang
hendak di-perbuat kota parit. Maka di-perbuat-nva istana keehil

ka-hulu ka-pada tanah bumi itu yang bernama Serukum. Maka
tatkala itu raja Seri Mahawangsa pun beroleh sa-orang putera

laki-laki dengan sa-orang anak raja perempuan dari-pada anak

raja Melayu. Maka anakanda baginda itu pun terlalu baik rupa

paras-nya. Maka di-pelihara-lah dengan beberapa inang pengasoh-

nya seperti istiadat raja yang besar-besar juga.

Hata antara beberapa lama-nya datang-lah surat dengan bing-

kisan yang indah-indah dari-pada paduka kakanda yang tua itu

di-benua Siam mengatakan ia sudah beroleh sa-orang anak laki-
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laki jua terlalu baik rupa paras-nya itu sudah besar panjang
sampai-lah umur-nya tujoh tahun. Maka raja Seri Mahawangsa
pun terlalu-lah kesukaan hati-nya melihat segala bingkisan itu

dengan berbagai jenis perbuatan segala permainan kanak-kanak
dan orang tua dan banyak pula harta-nya itu. Maka ia pun ber-

fikir di-dalam hati-nya itu, " Apa juga yang baik aku hendak mem-
balaskan akan anak saudara-ku itu/' dengan tilek nazar-nya dan
fikir-nya yang putus di-dalam hati-nya, " biar-lah jangan lagi

tersebut nama kejahatan pada sa-isi alam dunia ini supaya jangan
jadi berputusan dari-pada umur aku ini boleh sampai ka-pada
anak chuchu hingga sampai ka-pada kemudian hari-nya datang
ka-pada akhir zeman jangan tersebut nama kejahatan pada segala

raja-raja dan pada khalayak sakalian." Telah putus nkiran-nya

itu maka di-titah-nya menyuroh orang terima ambil segala bing-

kisan bawa masok ka-istana. Maka segala orang itu pun di-per-

jamukan makan minnm serta di-suroh-uya beri tempat ka-pada sa-

orang menteri sa-mentara hendak menanti balas surat. Maka ka-

pada suatu hari raja Seri Mahawangsa pun tengah ramai di-haclap

oleh segala raja-raja dan menteri hulubalang rayat sakalian. Maka
titah raja Mahawangsa ka-pada menteri keempat, " Hendak-lah
tuan hamba suroh berhimpun segala tukang emas dan perak beta

hendak suroh kerjakan emas dan perak ka-pada tukang itu."

Maka tukang kayu pun di-suroh-nya berhimpun dengan tukang

besi sakalian. Maka di-himpunkan oleh menteri sakalian tukang
yang di-kehendaki itu. Maka raja Seri Mahawangsa pun menga-

dapi pekerjaan itu dengan menyuroh segala tukang-tukang yang
tiga empat bangsa membuat segala perbuatan itu jika tiada boleh

seperti kehendak hati-nya di-suroh hanchurkan dan bangunkan ka-

pada rupa yang lain pula. Dengan hal yang demikian hingga

sampai bertahun-tahun maka pekerjaan yang hendak di-perbuat

kota parit dan balai istana itu tiada menjadi karna leka dengan
membuat sa-pohon bunga emas dan sa-pohon bunga perak dengan

tombak chabang yang bersimpul emas saga merkah dan berehinehin

perak dan tombak yang bermata pipis bersimpul emas dan perak

juga. Dan lagi di-perbuat lembing yang bernama buang-buangan

bersimpul emas juga dan lagi lengkap dengan perisai dan utar-

utar seperti kelengkapan orang berangkat perang laku-nya. Maka
berkenan-lah pada hati baginda itu akan jadi permainan anak
saudara-nya itu serta memberi suka hati raja benua Siam dengan

orang sakalian supaya termashhur-lah ka-pada hari kemudian. Sa-

telah sudah siap sakalian itu maka di-serahkan ka-pada sa-orang

menteri dengan sa-ratus orang rayat-nya dengan utusan dari-pada

paduka kakanda baginda itu. Maka utusan itu pun di-beri-nya

persalinan hadiah akan paduka kakanda pula dengan beberapa

pakaian yang indah-indah dan kain yang halus-halus serta di-

pesan pula oleh raja Seri Mahawangsa dengan titah-nya, " Hendak-
lah tnan hamba sakalian sembahkan ka-pada saudara kita jika ia

beroleh anak beri jua khabar ka-negeri Ivedah ini, demikian-lah
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kita hantarkan. Jikalau kita tiada sakali pun kita pesan taroli

ka-pacla anak chuchu kita biar sampai ka-akhir zeman nesehaya
tersebut-lah nama kita pacia alam dunia ini tanda kita berkaseh-
kasehan." Maka segala menteri dan utusan yang pergi itu ter-
junjong-lah di-atas jemala sakalian persembahkan ka-bawah cherpu
duli baginda di-benua Siam. Maka raja Seri Mahawangsa pun
menitahkan snroli berjalan dengan sa-ratus orang rayat mengiring-
kan harta itu. Maka ia berjalan sakalian menuju hala-nya ka-
benua Siam.

Hata maka dengan beberapa antara-nya maka sampai-lah ia

ka-benua Siam langsong masok mengadap sa-kali. Maka tatkala
itu raja benua Siam pun tengah ramai di-hadap oleh segala men-
teri hulubalang penoh sesak di-balai penghadapan. Maka anakanda
baginda pun ada ia dudok mengadap hendak melihat avahanda
baginda menyambut surat dari-pada ayahanda baginda di-negeri
Kedah itu. Sa-tekh datang segala surat dan bingkisan ka-hadapan
baginda, maka terlalu-lah sukachita-nya melihatkan segala per-

buatan saudara-nya itu akan permainan anakanda baginda serta
titah-nya ka-pada menteri yang membawa surat dan pohon bunga
emas bunga perak bertanya khabar saudara-nya dan hal negeri
Kedah. Maka seinbah menteri sakalian dengan segala pesanan
raja-nva itu. Maka raja benua Siam pun suka tertawa gelak-gelak
mendengar itu serta menyuroh memberi persalinan ka-pada segala

menteri utusan itu dan ka-pada orang sa-ratus. Maka di-suroh-nya
ka-pada menteri-nya pelihara dan pebela baik-baik akan orang
utusan itu apa kehendak-nva di-suroh beri jangan di-tegah larang
barang apa perbuatan-nya. Maka menteri itu pun menyembah ka-

pada baginda lalu turun mengerjakan seperti yang di-titahkan itu.

Tiada berapa lama-nya sa-telah lengkap sakalian kelengkapan dan-

bingkisan serta beberapa pakaian yang akan di-balas-nya. Sa-

telah di-perbuat surat lalu di-serahkan ka-pada utusan itu serta

berpesan ka-pada saudara-nya, " Barang kali kita beroleh putera ;-

maka hendak-lah saudara kita perbuat beri seperti bunga emas
bunga perak itu antarkan mari ka-pada kita karua pekerjaan itu ter-

lalu amat kesukaan bermain akan dia." Maka sembah utusan negeri

Kedah, " Baik-lah tuanku, barang titah duli yang maha mulia
boleh patek semhahkan ka-pada tuan patek dan sampaikan ka-

pada pacluka bonda itu." Maka di-sembahkan pula oleh utusan.
' Ya tuanku siapa tahu kalau-kalau datang kelak sa-suatu hal

kesakitan di-atas negeri atau di-atas paduka aclinda itu, tiada-lah

lain lagi tempat yang akan di-harap pertolongan." Maka titah

raja Siam, u Jikalau ada sa-kira-nya datang di-dalam negeri

saudara kita itu sa-suatu hal seperti datang ka-benua Siam ini-

lah; jika sakit ia, sakit-lah kita karna pula adinda itu saudara

kita demikian-lah pada fikiran kita siang dan malam. Maka kamu
sakalian pun hendak-lah demikian jua fikiran-nya supaya men-
jadi baik di-sebut orang nama kita." Sa-telah itu maka menteri

utusan itu pun hermohon kembali ka-negeri Kedah itu.
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Hata antara beberapa lama-nya berjalan itu, maka ia sampai
ka-negeri Kedah lalu masok mengadap raja-n} r a meinpersembahkan
segala bingkisan rang di-bawa dari henna Siam itu serta dengan
surat dan pesanan paduka kakanda itu pun di-perseinbahkan pada

ka-bawah cherpu raja Kedah. Maka demi di-lihat oleh raja Seri

Mahawangsa segala bingkisan yang clatang itu, maka baginda pun
terlalu-lah amat sukaehita-nya dengan tertawa gelak-gelak nienengar

sembah dan pesan yang di-seinbahkan oleh menteri itu. Hata
demikian-lah di-perentah oleh raja Seri Mahawangsa itu ka-pada
tiap-tiap kali paduka kakanda raja Siam itu mendapat putera

serta di-pesan taroh ka-pada anak chuchu-nya turun seperti yang
di-perentahkan-nya. Maka dudok-lah raja Seri Mahawangsa itu

bersuka-sukaan dengan segala menteri hulubalang sakalian di-atas

takhta kerajaan serta menghimpunkan kapur dan kulit kepah

hendak di-perbuat kota batu rasa-nya itu, serta memberi surat dan
bingkisan ka-pada paduka kakanda ka-negeri Perak, dan ka-pada

paduka kakanda ka-negeri Petani mengatakan paduka kakanda di-

benua Siam itu beroleh putera laki-laki dan ia pun di-negeri Kedah
suclah beroleh sa-orang putera laki-laki juga. Maka anakanda
baginda itu antara berapa lama-nya maka besar-lah patut remaja

putera beristeri. Hata maka ada-lah sa-orang budak perempuan
chuehu ka-pada Tang Miri Gergasi karna datok-nya Tang Miri

itu gergasi pergi ka-benua Siam hantarkan raja benua Siam itu,

karna Tang Miri itu pun suatu penghulu dan raja ka-pada segala

tentera gergasi. Maka chuchu-nya itu di-ambil oleh raja Seri

Mahawangsa tinggal di-negeri Kedah karna rupa-nya terlalu amat
baik paras-nya lagi tuboh-nya puteh kuning rendah mintal sifat-

nya tiba-tiba datang-lah gemar pacla hati anak raja Seri Maha-
wangsa itu akan dia hendak di-jadikan isteri-nya. Maka oleh raja

Seri Mahawangsa beberapa di-tegahkan anakanda baginda itu dari-

pada beristeri akan budak itu mengatakan tiada sama bangsa-nya,.

kalau-kalau siapa tahu akhir-nya, beroleh anak dengan perempuan
itu menurut hawa nafsu kaum-nya ya-itu gergasi masok fitenah

makan-nya itu; dengan sebab itu di-tegahkan oleh ayahanda ba-

ginda raja Seri Mahawangsa akan anakanda baginda itu. Maka
tiada juga di-dengar-nya kata ayahanda baginda itu, di-peristeri-

kan juga akan perempuan itu. Hata maka raja Seri Mahawangsa
pun tiada perdaya lagi, serta melihatkan kelakuan anakanda ba-

ginda itu di-tegahkan pun tiada mahu dengar oleh anakanda ba-

ginda itu, maka baginda pun dukachita-lah di-dalam hati-nya,

seraya jatoh-lah gering yang teramat sangat, lalu hilang-lah ba-

ginda itu. Maka cli-simpankan oleh anakanda baginda itu dengan
segala menteri hulubalang-nya menurut istiaclat tamdim raja yang
besar-besar. Sa-telah itu maka ia pun dudok-lah memerentahkan

mengikut adat yang di-perentahkan oleh ayahanda baginda, serta

di-namai oleh menteri yang tua dengan nama raja Seri Indera

Wangsa. Maka baginda itu pun dudok-lah di-atas takhta kera-

jaan memerentahkan ganti ayahanda baginda dengan adil murah-
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nya. Maka segala menteri hulubalang sakalian pun kaseh gemar
akan baginda itu.

Hata antara berapa lama-nya raja Seri Maha Indera Wangsa
dudok dengan tetap-nya di-atas takhta kerajaan, tiba-tiba ka-pada
suatu hari baginda pun dudok tengah ramai di-hadap oleh segala
menteri hulubalang penoh sesak dengan segala rayat bala di-balai

rong itu. Maka datang-lah pula orang berkhabar mengatakan
di-hilir-nya ada-lah suatu anak sungai terns tali-nya tnrun ka-
laut juga. Maka tanah bumi itu terlalu amat elok bernama Sungai
Emas. Demi di-dengar-nya sembah mereka itu maka baginda pun
pergi-lah dengan segala menteri hulubalang melihat tanah bumi
itu datang-lah gemar hati-nya tanah itu baik di-perbuat kota parit
dan istana lalu berulang-ulang hilir mudek hendak berbuat kota
serta di-suroh-nya segala menteri hulubalang para penggawa pergi
datang. Maka pada ketika itu baginda pun beroleh sa-orang putera
laki-laki dengan ehuehu gergasi itu, terlalu besar panjang dengan
hebat sikap-nya jika sa-kira-nya ia besar tiada-lah rupa-nya mera-
bilangkan orang laku-nya. Maka terlalu-lah sukaehita hati ba-

ginda melihat rupa paras-nya itu; maka di-pelihara-lah dengan
beberapa inang pengasoh-nya serta di-namakan anakanda baginda
itu Ong Maha Perita Deria maka di-pelihara-lah seperti adat anak
raja yang besar-besar juga. Shahadan ayah-nya pun kaseh sa-

bagai akan dia. Maka ia berulang membuat kota parit di-Sungai
Emas itu pun belum sudah lagi. Hata dengan hal yang demikian
pada suatu hari tiba-tiba datang-lah gering, tiada berapa lama-
nya langsong mangkat. Maka anak-nya raja Ong Maha Perita

Deria memerentahkan pula dengan segala menteri hulubalang
mengikut adat yang dahulu itu. Sa-telah itu dudok-lah raja Ong
Maha Perita Deria dengan kemashghulan akan ayahanda baginda.

Maka kota parit yang hendak di-perbuat oleh ayahanda baginda
itu pun tiada berkenan ka-pada hati-nya serta dengan nakal-nya
tiada-lah apa lain kerja melainkan pergi bermain-main ka-hutan
dan hilir mudek bermain itu sambil melihat tanah bumi hendak
di-perbuat negeri kota parit kota istana tempat kedudokan serta

tempat kedudokan menteri hulubalang rayat sakalian. Shahadan
tiada berapa lama-nya maka bertemu-lah dengan tanah bumi di-

hilir daerah sungai besar hampir dengan laut kedengaran-lah

bunyi alun ombak memukul pada telinga orang, tetapi kuala-nya

^yang berhala ka-laut itu ada jauh sadikit sampai-lah ikan hidup.

Maka di-situ-lah di-perbuat oleh Eaja Ong Maha Perita Deria

kota parit rumah istana clan segala rumah menteri clan hulubalang

serta muafakat dan meshuarat dengan menteri besar hendak me-
nyuroh orang dari negeri Kedah pergi ka-negeri Aeheh menehari
batang yang elok serta dengan pengukur-nya hendak di-perbuat

tota itu, karna banyak tukang mengerjakan batu di-dalam negeri

Acheh itu. Maka cli-alatkan oleh menteri keempat perahu dengan

orang-nya dan dagangan serba sa-dikit, di-muatkan ka-dalam

perahu itu. Sa-telah sudah lengkap maka oleh raja Ong Maha
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Perita Deria cli-suroh perbuat surat kapada menteri keempat karna
hendak mengirim segala bingkisan hadiah ka-pada raja negeri

Aeheh itu pinta toloiig chari beri batu yang indah-indah yang
berukiran hantar ka-negeri Kedah, dan akan harga-nya itu tiada-

lah di-salahkan lagi. Sa-telah sudah surat itu, maka menteri
keempat pun menyerahkan ka-pada orang utusan itu, lalu ia pun
menuju ka-benua Acheh. Ada pun baginda raja Ong Maha Perita

Deria sangat-lah besar hati-nya hendak di-buboh chermin segala

batu kota-nya itu, tetapi perangai-nya makin besar panjang makin
kahar laku-nya banyak sangat mengamayai akan orang sedikit jua

tiada adil-nya tiada-lah boleh bersilapan sadikit jua pun segala

rayat bala-nya di-suroh rantai di-suroh penjarakan. Sa-telah

tetap-lah Ong Maha Perita Deria di-atas takhta kerajaan maka di-

namakan kota itu dengan nama Kota Aur dengan sebab banyak

buloh aur menjadi hutan berkeliling kota-nya itu. Maka ia pun
naik-lah ka-atas gajali kenaikan-nya hendak berjalan bermain-

main di-iringkan oleh segala menteri hulubalang hendak pergi

melihat ka-tepi laut langsong ka-tanah daratan hendak melihat

segala pulau-pulau itu. Maka di-dapati-nya telah habis pulau-

pulau itu menjadi tanah daratan dengan banyak pula pohon kayu.

Maka sa-tengah pohon kayu itu dapat sudah orang memakan buah-

nya. Maka pulau Seri itu pun sudah menjadi gunong Jerai nama-
nya dan pulau Jambul itu menjadi daratan mengulur ka-laut

bernama Bukit Jambul dan Pulau Kering itu lagi di-tengah sa-

dikit, dan pulau Tanjong itu pun sudah menjadi daratan. Maka
raja Onsc Maha Perita Deria pun berjalan-lah mengelilingi gunong
Jerai itu langsong pula ka-sa-belah daratan. Maka banyak-lah

di-lihat-nva yang indah-indah dan yang ajaib-ajaib sambil ia sa-

kalian memungut buah-buahan. Maka tatkala itu datang-lah

gajah Gemala Johari itu membawaanak-nya jantan sa-ekur yang
amat besar datang dari negeri Petani itu. Maka di-dalam orang

yang banyak itu kenal-lah oleh sa-orang menteri yang tua sembah-

nya, " Gajah itu gajah paduka adinda, tuanku, gajah kesaktian

yang bernama Gemala Johari yang di-negeri Petani itu, tuanku/'

Sa-telah itu maka oleh raja Ong Maha Perita Deria serta di-

dengar sembah menteri demikian itu lalu di-lambai dengan tangan-

nya serta ia pun turun dari atas gajah kenaikan-nya itu. Demi
di-lihat oleh Gajah Gemala Johari orang melambaikan dia, maka
ia kedua berarak pun menggulongkan belalai-nya ka-atas kepala-

nya serta ia berlari-lari datang menerumkan diri-nya kedua ekur

sakali ka-hadapan baginda bagai menyembah laku-nya. Maka di-

sapukan oleh baginda kepala dan belalai-nya serta naik ka-atas

belakang-nva. Maka bertitah ia, " Hai Gemala Johari, mana kala

engkau datang dari Petani itu?" Demi di-dengar oleh gajah

itu, di-patah-nva sa-helai daun kayu lalu di-kerat dua di-berikan

ka-pada baginda sa-kerat. herti-nya baharu sa-kerat hari-nya ini

baharu-lah ia sampai. Maka tatkala itu segala binatang tiada

boleh berkata-kata ka-pada zeman itu karna yang bernama Nabi
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Muhammad rasul Allah SaPlallah alaihi wasJ salam itu sudah
di-lahirkan Allah subhanahu wataala ka-dalam dunia ini. Sa-
telah demikian itu di-ketahui oleh raja Ong Maha Perita Deria
maka di-namakan-lah anak gajah itu gajah Pulang Hari. Maka
kedua ekur gajah itu pun mengangkat kepala-nya. Maka titah

raja, " Hai Gemala Johari, bawa-lah aku dahulu bermain-main
di-dalam hutan rimba ini kita mengambil buah-buahan." Maka
ia pun berjalan-lah bermain-main di-iringkan oleh menteri hulu-
balang ray at sakalian sambil berburuan dengan tempek sorak-nya.

Maka banyak-lah di-peroleh daging perbnrnan, jika bertemu
dengan wilahar dan kolam kubang itu pun suatu juga ramai-nya

di-ambil ikan kechil besar di-perbuat makan. Maka ada-lah antara

sa-puloh lima belas hari lama-nya raja Ong Maha Perita Deria ber-

main di-dalam hutan rimba itu, lalu di-hantarkan oleh gajah itu

akan raja-nya hingga sampai ka-balai rorig ia menerumkan diri-

nya dan barang-barang dari-pada segala Imah-buahan di-ambil

orang di-bawa masok ka-dalam istana. Sa-telah sudah sakalian

di-ponggah maka di-titahkan oleh raja ka-pada segala dayang-
dayang menyuroh memba^va liidangan persantapan yang lebeh

dari-pada di-santap baginda di-suroh beri ka-pada gajah itu;

lalu ia pun bermohon kembali ka-hutan laugsong ka-gunong Jerai.

Maka pada malam itu pun gajah Gemala Johari memasokkan
mimpi ka-pada raja Ong Perita Deria dan ka-pada menteri yang
keempat telah ada-lah diam kedua-nya itu di-gunong Jerai jika

ia tiada di-gunong Jerai, ia pergi kedua-nya ka-Petani mendapat-
kan raja-nya. Di-dalam itu pun jika berkehendak raja menteri
akan dia maka henclak-lah bakar dupa dan istanggi serta hadzir-

kan sentok limau, maka sebut-lah nama dia dan nama anak-nya
dari negeri Petani neschaya datang-lah ia kedua ka-negeri Kedah.
Maka dudok-lah raja Ong Maha Perita Deria dengan segala

menteri hulubalang memerentahkan negeri Kedah itu.

Hata antara itu tiada boleh silap sadikit jua pun sakalian

rayat habis-lah kena tangkap rantai di-penjarakan-nya terlalu

kemashghulan di-hati menteri keempat akan perangai baginda itu

terlalu kahar akal-nya tiada menurut perangai raja yang dahulu-

dahulu itu. Maka ia beristeri pula dengan sa-orang anak Melayu
haik juga rupa-nya. Maka di-situ-lah ia sakalian berhimpun
dengan segala orang mengadukan hal-nya yang baik budi pekerti-

nya. Maka tersangkut-lah hati menteri yang keempat akan raja

perempuan itu. Maka di-suroh anak isteri-nya masok ka-dalam
mengadap raja perempuan pinta memberi nasihat kalau-kalau

man ia sabar pada hati supaya adil, itu pun tiada berguna ka-

pada-nya. Ada pun batu yang hendak di-perbuat kota itu pun
telah sampai dari negeri Acheh berbagai rupa jenis sakalian dari-

pada batu bukit jua yang di-belah di-ukir. Maka kota itu pun
di-kerjakan orang-lah. Hata ka-pada satu hari raja tengah di-

hadap oleh orang sakalian, maka titah-nya ka-pada sa-orang

menteri, " Hendak-lah tuan hamba mari dekat hamba lihat gigi
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liamba ini terlalu-lah sakit antara gigi manis kedua-nya ita

haharu tumboh pula bakat-nya sahaja baharu jadi." Maka di-

lihat oleh menteri di-sembah-nya, " Siong, tuanku." Maka titah-

nya pula, " Pada fikiran rasa beta tiacla patut tumboh siong."

Maka ia berkata-kata itu sambil tertawa pula, " Jika hendak
tumboh siong pun tentu-lah ada dari-pada mula jadiatau dari-

pada masa sedang kechil dahulu." Maka sembah sa-orang men-
teri, " Apa yang kegemaran tuanku di-clalam persantapan lauk
nasi di-dalam sa-hari-hari ini?" Maka titah-nya sambil tertawa,
<c Ada-lah yang kegemaran beta makan itu hanya gulai lechek yang
bertmnis ya-itu batang bayam juga dengan daun-nya." Maka
sembah menteri itu, " Jikalau boleh perkara itu hendak-lah tuanku
tinggalkan dia barangkali sayur .itu menjadi ulat gigi tuanku."

Maka titah-nya pula, " Bagaimana beta hendak tinggal? karna
dari muda beta sudah memakan dia sampai-lah masa ini sudah
sampai sa-tengah umur beta tiada pernah beta tinggalkan, jikalau

tiada barang sa-pagi atau sa-petang tiada lalu beta makan." Maka
sakalian pun diam-lah. Maka masing-masing pun ketahui-lah raja

Ong Maha Perita Deria itu tumboh siong-nya, maka di-namakan
dengan nama raja Besiong. Maka segala menteri hulubalang pun
hermolion kembali ka-rumah-nya.

Hata ka-pada suatu hari raja Besiong dudok cli-balai rong-

nya, sa-telah datang tengah hari rembang maka raja Besiong

masok-lah ka-istana pergi mandi. Maka tatkala itu gerau yang
di-dapur itu pun tengah memotong sayur bayam dengan gopoh-

nya hendak di-perbuat gulai leehek. Maka terleha-lah mata-nya

sedikit, maka lalu tersayat-lah hujong jari-nya. Maka segera-lah

di-ambil-nya kain, di-balut serta di-ikat-nya. Maka pada sangka-

nya tiacla keluar darah itu. Sa-telah di-buboh-nya rempah-rempah
ka-dalam sayur itu lalu di-jerangkan ka-atas api. Maka pada
waktu itu tengah meleehek sayur itu dengan di-lihat-nya, hendak
di-perbuat lain sayur pun tiada sempat karna baginda sudah datang

dari-pada mandi hendak santap. Maka di-buboh-nya ka-dalam
hidangan dengan gopoh-nya lalu di-angkat-nya-lah hidangan itu

cli-hantarkan ka-hadapan raja. Maka raja Besiong pun santap-

lah nasi itu menuangkan gulai lechek dengan isi kuah-nya sakali.

Sa-telah sudah santap maka raja Besiong pun terlalu amat lazat

diita rasa-nya terlebeh dari-pada sedia kala hingga habis-lah gulai

di-dalam belanga itu. Telah sudah maka ia pun basoh tangan
santap sireh lalu di-ambil pedang di-chabut mata-nya serta ber-

titah, " Maiia gerau menanak menggulai?" Maka gerau itu pun
datang dudok menyembah. Maka bertitah raja Besiong, " Hai
gerau berkata benar-lah engkau ka-pada aku, apa juga engkau
buboh rempah-rempah di-dalam sayur itu tadi? Maka terlalu-lah

amat berlainan rasa-nya dari-pada tiap-tiap kali, jikalau tiada

engkau berkata benar neschaya jatoh-lah pedang ini mati-lah

engkau." Maka perempuan tukang masak berfikir di-dalam hati-

nya, " Jika tiada aku berkata benar tentu-lah mati; jika berkata-
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pun mati juga : maka baik-lah aku katakan dengan sa-benar-nya/ r

Maka lalu di-sembah-nya, " Ampun tuanku, ada-lah duli tnanku
pergi besiram itu tadi patek mengiris sayur lalu terhiris-lah hujong
jari patek. Maka patek balut dengan kain, pada fikiran patek
sadikit jua luka-nya. Maka akan hal rempah-rempah patek bubofa

ka-dalam sayur itu tiada lain dari-pada yang biasa hari-hari.

Maka patek jerangkan ka-api. Maka tatkala patek nielechek itu,

maka tertitek-lah darah rang di-hujong jari patek itu sa-titek

jua tuanku. Maka patek hendak perbuat lain pun tiada sempat
karna duli tuanku sudah datang dudok hendak santap, hingga
itu-lah boleh patek sembahkan jikalau tuanku bunoh patek mati."
Demi raja Besiong mendengar sembah perempuan itu maka ia

pun menyarongkan pedang-nya serta bertitah, "Baik-lah" lain

berangkat keluar ka-balai rong bertitah. " Mana penghulu bin-

duanda sakalian?. Bukan-kah orang yang kita suroh bunoh sula-

kan itu pada hari ini ambil chawan itu isikan darah-nya bawa
ka-mari ka-pada aku." Maka penghulu biduanda pun menyembah
lalu mengambil chawan pergi mendapatkan orang yang hendak
di-bunoh itu. Maka orang itu pun di-kerjakan orang-lah dan
darah itu di-isikan ka-dalam chawan lalu di-bawa mengadap per-

sembahkan ka-pada baginda raja Besiong itu. Maka di-ambil-nya

lalu di-bawa langsong ka-dapur menyuroh gerau itu membuat
sayur itu. Sa-telah masak maka di-hidanglah oleh gerau itu di-

hantarkan ka-pada raja Besiong. Maka ia pun santap-lah terasa

oleh-nya terlebeh pula sedap dari-pada yang dahulu itu. Maka
keesokan hari-nya di-suroh pula bunoh sa-orang ambil darah-nya
serta dengan hati-nya di-perbuat gulai dan panggang dan darah

di-perbuat kuah-nya. Maka apabila di-makan-nya terlebeh pula

lazat chita rasa-nya. Maka tiada-lah lagi dapat di-tinggalkan oleh

raja Besiong itu dari-pada memakan hati darah orang jua: jikalau

tiada yang demikian tiada-lah dapat ia santap nasi pada hari itu

jikalau berapa banyak lank sa-kali pun. Maka jadi-lah sa-orang

raja terbunoh oleh-nya sampai ka-pada habis orang yang tiada

berdosa pun. dan di-luar kota pun sunyi-lah karna sudah habis

orang-nya, tiada-lah apa kira-nya hanya hendak memakan liaii

darah manusia sahaja sa-hingga orang di-dalam penjara itu pun
habis-lah di-bunoh-nya. Maka mashhur-lah ka-pada khalayak yang
banyak hingga ka-negeri yang lain. Maka terlalu amat kemash-
ghulan segala ray at bala tentera datang dengan teriak tangis ka-

pada segala menteri hulubalang men'gatakan anak-nya terbunoh ada
yang sa-tengah mengatakan bapa-nya terbunoh. Demikian itu-lah

habis mati sakalian orang di-bunoh di-makan darah-nya.

Bermula ada-lah sa-orano- oran^ Seri Gunonsf Ledang her-

nama Kampar yang amat jahat-nya, ia mengetahui dari-pada

segala ilmu jadi-jadian dan lagi tiada di-makan oleh beri tuboh-

nya. Maka di-ketahui-lah oleh orang itu perangai raja Besiong

itu. Maka ia pun membuat-lah suatu kesalahan supaya ia ter-

tangkap. Maka di-tangkap orang-lah akan dia lalu di-bawa ka-
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hadapan raja itu. Maka raja Besiong segera-lah turun dengan
pedang-nya yang sudah terhunus seraya bertitah, " Bunoh-lah orang.

itu." Maka kata Kampar itu, " Hai, raja ini membunoh dengan
tiada di-pereksa." Maka raja Besiong pun marah-lah datang

hampir dengan Kampar itu niengangkatkan pedang-nya hendak
menetak ka-pada-nya. Maka kata Kampar, " Hai raja Besiong,

gila-kah membunoh orang tiada dengan pereksa sunggoh pun me-
makan hati darah orang, lepaskan-lah ikatan aku ini serta aku

tiada dengan senjata ada-kah boleh aku melawan ; bunoh-lah
sekarang nesehaya puas-lah raja memakan hati darah-ku." Demi
raja Besiong mendengar kata yang demikian itu, maka marah-lah
ia, di-jatohkan mata pedang-nya ka-atas Kampar itu habis putus

segala ikatan itu berluehutan tiada ia merasai luka. Maka ter-

tawa gelak Kampar itu kata-nya, " P'ada hari ini kenyang-lah

perut raja memakan hati darah-ku." Maka segera di-parang oleh

raja Besiong di-elak-nya tiada kena mata pedang itu. Maka di-

tetak-nya pnla berturut-turut itu pun sabagai juga Kampar itu

tertawa gelak-gelak tuboh-nya terdiri tiada bergerak. Maka di-

titahkan oleh raja Besiong ka-pada segala orang suroh menikam
dan menetak. Maka sakalian mereka itu pun datang-lah menikam
dan menetak bertimpa-timpa senjata kena pada tuboh-nya itu

suatu pun tiada memberi luka tuboh-nya, sabagai jua ia tertawa

gelak-gelak kata-nya, " Lihat raja ini gila hendak memakan hati

darah orang rasa-nya tiada dapat kalau bertemu hati babi sekarang

ini." Maka lain ia mengambil tombak-nya menikam makin-lah
orang datang banyak menikam menetak. Sa-ketika jadi haru-hara

dan terkejnt segala orang mengatakan orang mengamok di-dalam

kota raja. Maka hai Kampar itu pun tiada dapat hendak menge-
lak dan menyalahkan tetak tikam itu. Maka segera ia menggerak-
kan tuboh-nya maka jadi-lah sa-ekur babi tunggal terlalu besar

panjang-nya. Maka ia bertaring dua siong-nya segera ia berlari-

lari datang menyundul-nyundul di-chelah kangkang raja Besiong.
.

Maka raja Besiong pun terguling-gnlmg tombak-nya pun patah

terpelanting mata-nya tiada juga luka tuboh babi tunggal itu.

Maka babi itu pun sa-bagai juga menyundul ka-pada raja Besiong.

Maka raja Besiong pun terlentang di-guling oleh babi tungg-al

itu. Maka raja itu pun tiada terkira lagi sa-hingga berluehutan

dan bertaburan kain baju-nya dari tuboh-nya. Maka ramai-lah

orang datang menetak dan menikam babi itu. Hata maka babi

itu pun salah perasaan-nya segera-lah ia menggerakkan tuboh-nya

lain menjadi sa-ekur ular teclong selar besar seperti perdu nyiur

dengan lidah-nya panjang terjulur mata-nya seperti keromong.

Serta di-lihat oleh segala orang ular itu terlalu amat besar, maka
berlarian-lah sakalian oleh ketakutan-nya. Maka ada sa-tengah-

nya menehari kayu sa-orang sa-kerat akan pemalu-nya dan peng-

godam ular itu. Maka makin bertambah-tambah gempar-nya
hingga bergemuroh bunyi-nya dengan sorak tempek hendak mem-
bunoh ular itu. Maka ular itu pun menehari raja Besiong. Maka
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ia suclah lari menyembunyikan diri-nya ka-pada balek sa-pohon
kayu. Sa-ketika lagi datang-lah menteri hulubalang mashig-
masing dengan memegang senjata belaka menerkam masok ka-

dalam kota serta dengan tempek sorak-nva menchari lawan. Demi
di-lihat oleh nlar itu orang makin banyak datang maka ia pun
segera-lah menjadikan diri-nya sa-ekur harimau garang terong
kasau rupa-nya dengan besar panjang-nya lain bertempek dengan
bergemuroh bunyi-nya bagaikan kiamat suara-nya itu tiada sangka
bunyi lagi dengan suara manusia. Maka di-terkam oleh harimau
itu akan ketumbokan orang rang banyak itu. Maka orang itu

pun bertaburan lari bertimpa-timpa kena senjata sama sendiri-nya

di-terkam pula kanan dan kiri itu pun demikian juga. Demi di-

lihat oleh menteri keempat harimau rupa-nya itu mengamok, maka
keempat-nya sakali memasang pemuras-nya menuju tuboh hari-
mau itu. Maka harimau itu terkejut sunggoh pun tiada luka
tetapi sangat-lah sakit peluru-nya itu pun habis terpelanting ka-
sana ka-mari menjadi kemek peluru itu. Maka harimau itu pun
segera hendak melepaskan diri-nya serta bertempek dan menyepak
tampar sampai ka-pintu kota sambil menuju hala-nya ka-lnar kota.

Maka ia pun lepas-lah serta melompat masok ka-dalam hutan,

di-turut oleh orang juga tiada berjumpa tiada-lah mati Ivampar
lepas-lah lari. Ada pun menteri keempat itu lepas dari-pada ia

membedil sa-orang sa-kali itu harimau itu pun lepas ka-luar kota,

maka ia keempat pun datang-lah ka-hadapan balai rong menchari
kalau-kalau acla orang rang mengamok itu lagi lain dari-pada

harimau itu. Maka ia keempat pun bertemu-lah dengan raja

Besiong di-balek kayu dengan telanjang tiada berkain. Maka
segera di-ambil sa-orang sa-helai kain di-berikan ka-pada raja itu

lain di-ajak-nva naik ka-atas balai dudok serta suroh segala orang
himpun ambil segala harta alat senjata yang bertaburan pechah
belah itu. Sa-ketika orang pun datang mengatakan harimau itu

sudah lepas ka-dalam hutan. Maka menteri keempat pun ketahui-

lah perangai raja Besiong itu sebab ia hendak memakan hati darah
orang itu-lah vang jadi rang demikian dengan tiada ia menaroh
fikir hemat lagi. Maka menteri keempat pun muafakat-lah lang-

song pergi mengadap raja Besiong. Tatkala itu raja Besiong
pun keluar-lah ka-penghadapan. Maka sembah menteri yang tua,

" Ada pun patek-patek ini keempat bersaudara datang mengadap
tuanku di-pohonkan duli tuanku rentikan-lah dari-pada membunoh
segala orang ka-pada sa-hari sa-orang itu. Maka sangat-lah teriak

ibu bapa-nya sakalian dan anak dan saudara-nva.'' Maka titah

raja Besiong ka-pada menteri keempat, " Jangan di-tegah larang

akan beta pada jalan itu tiada-lah beta mendengarkan lagi." Maka
sembah menteri keempat, " Jikalau demikian tuanku, akhir-nva

sampai-lah ka-pada anak chuehu patek keempat ini karna orang

keluaran tentu ia berpindah ka-negeri lain; pada masa itu dengan
siapa lagi tuanku hendak dudok berkata-kata dan membuat kerja

akan tuanku jika sudah habis hamba Sahara duli tuanku terbunoh
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makan hati darah itu." Maka titah raja Besiong-, " Jika sampai
ka-pada beta sa-orang tinggal sakali pun, apa-lah beta hendak kata-

kan lagi shukur-lah beta yang pekerjaan itu tiada dapat beta

hendak tinggalkan." Maka sembah menteri keempat, " Jika demi-
kian melainkan jadi-lah lawan patek keempat ka-pada tuanku
karna dari-pada zeman dato nenek moyang tuanku pun tiacla

pernah membunoh makan hati darah, orang/' Maka titah-nya,
"" Jika tuan hamba hendak langgar dan bunoh beta pun tentu-lah

heta tahan mana yang sa-boleh-nya." Sa-telah demikian titah-

nya maka raja Besiong pun masok-lah ka-istana berkata ka-pacla

isteri-nya dan ka-pada segala isi istana yang ada hadzir mengadap,
lain di-titahkan ka-pada segala penghulu biduanda itu pun di-

dalam kota, " Aturkan oleh-mu segala bedil meriam di-atas kota

ini dan keluarkan segala senjata dan suroh tunggu jaga pada ke-

empat penjuru kota ini." Ada pun banyak-nya hamba sahaya yang
di-dalam kota itu ada-lah kadar lima ratus banyak-nya yang di-

harap oleh raja Besiong itu. Sa-telah siap sakalian-nya maka ia

dudok menahti. Ada pun menteri keempat itu sa-telah keesokan
hari-nya di-suroh kerah segala rayat bala dari-pada hilir sampai

ka-ulu sungai serta memukul gendang raya besar tanda berkerah

di-suroh bawa alat senjata sa-kali. Demi di-dengar oleh orang

menteri keempat hendak melanggar raja Besiong itu, maka masing-
masing pun segera-lah turun berhimpun dengan senjata karna
sakalian-nya itu sangat-lah benchi ka-pada raja Besiong itu. Hata
ada pun akan raja perempuan isteri raja Besiong itu sangat-lah

ia menaroh perchintaan di-dalam hati-nya kalau-kalau habis mati
sakalian isi istana atau rosak binasa dengan sebab perangai suami-
nya itu. Maka di-panggil empat orang dayang di-suroh pergi ka-

pada menteri keempat itu mengatakan takut rosak isi istana sa-

kalian. Maka kata menteri keempat, " Baik-lah, jika raja perem-
puan suka masok champur dengan kira-kira kami ini, maka
selamat-lah sakalian isi istana itu, hanya yang kami hendak bunoh
raja Besiong sahaja." Maka sembah dayang-dayang itu, " Mua-
fakat yang sa-macham mana dato kehendaki itu tentu di-ikut oleh

raja perempuan/' Maka kata menteri keempat, " Hendak-lah
•engkau sampaikan sembah kami keempat pada ka-bawah duli raja

perempuan hendak-lah segala bedil meriam itu isi ubat sahaja

jangan buboh peluru, neschaya tiada-lah rosak kami sakalian dan
rayat. Sa-telah demikian kata menteri keempat di-dengar oleh

dayang-dayang itu, maka ia pun bermohon pulang mengadap raja

perempuan sembahkan sakalian itu. Maka suka-lah raja perem-
puan suroh panggil segala penghulu yang di-dalam kota menitah-

kan sakalian kehendak itu. Maka sembah penghulu, " Bagaimana
biehara tuanku maka boleh-lah patek hamba tua muafakat pada

sakalian yang di-dalam kota ini suroh mengerjakan bagaimana
titah duli tuanku itu/' Hata maka menteri keempat pun sa-telah

datang-lah segala rayat-nva dengan siap alat senjata-nya, maka ia

pun bahagi-lah empat ketumbokan kota raja itu ka-pada masing-
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masing suku-nya dengan alat senjata terlalu banyak. Sa-telah
sudah siap maka tunggul panji-panji pun berkibaran-lah serta di-

suroh palu gen dang perang menaikkan berani hati yang takut.
Maka di-langgar-lah serta dengan tempek sorak-nya terlalu her-
gemuroh berdahenam bunyi-nya. Maka datang-lah empat ketum-
bokan pada empat penjuru kota itu sakali datang kesemua-nya
itu. Maka raja Besiong pun memakai-lah alat senjata peperangan.
Tatkala itu di-pakai-nya ikat pinggang dari-pada kain izerang
kashmiri yang panjang empat puloh hasta itu dan tengkolok bulang
randi dan keris teterapang emas dan berselendang sawat sandang
kiri kanan, dan memakai baju antelas yang beremas biji bayam
terlalu hebat sikap-nya, dan memegang tombak yang bermata kait

berkilat-kilat rupa mata-nya itu. Maka segera-lali ia keluar dari

dalam istana berlari-lari datang berkeliling kota menyuroh me-
masang segala bedil meriam yang sudah berisi ubat itu dan me-
nyuroh orang tikam dengan lembing buang-buangan itu dari atas

pelarian kota-nva, dan pintu kota itu habis-lah terkunehi. • Sa-
telah demikian itu, maka di-kerjakan orang lima ratus itu dengan
tempek sorak-nya terlalu ramai-nya seperti akan terehabut kota

itu dari-pada kebanyakan tentera yang melanggar empat penjuru
kota itu jikalau guroh halilintar di-langit sa-kali pun tiada ke-

dengaran lagi dari-pada sangat adzmat bunyi-nya itu. Ada pun
akan menteri keempat ketumbokan itu sangat-lah rasa-nya ke-

mashghulan di-dalam hati-nya oleh melihat rayat-nya tiada boleh

hampir dengan kota karna liehin seperti minyak laku-nya hingga

bertaburan segala kayu yang di-pertajam itu turun menimpa di-

atas orang-nya, tetapi sunggoh pun tiada sakalian luka tetapi

bengkak bengkil juga rasa-nya, maka sa-orang pun tiada mati.

Maka sangat-lah marah menteri keempat di-suroh-nya sa-tengah

rayat-nya pergi menetak kayu hen dak di-perbuat sigai tangga
hendak meragang kota itu. Demi di-dengar segala orang kata

penghulu-nya yang demikian maka dengan segera-lah di-perbuat

sigai tangga hendak naik ka-atas kota itu dengan sorak tempek
tiacla-lah sangka bunyi lagi gemuroh-nya, dan yang di-dalam kota

itu pun ramai di-lawan juga, di-tolong-nya mana yang lepas ka-

atas kota itu pun gugur-lah seperti buah masak luroh dari-pada

tangkai-nya, seperti budak bermain laku-nya. Maka tiada-lah

memberi takut dan ngeri ka-pada sakalian itu hanva melawan
juga di-dalam asap bedil meriam itu ; maka tiada-lah berhenti

melawan lagi hingga sampai delapan hari. Maka lepas-lah men-
teri keempat dan orang-nya ka-atas pelarian kota. Tatkala itu

raja Besiong pun berlari-lah ka-sana ka-mari suroh orang mema-
sang bedil meriam menikam ka-pada orang itu. Maka di-lihat-

nya sa-orang pun tiada mati dan luka sa-belah lawan-nya itu.

Maka menteri keempat itu sa-telah lepas ia masok ka-dalam kota

itu lain menchari raja Besiong. Demi di-dengar oleh raja Besiong

maka lari-lah ia menchari tempat hendak sembunyikan diri-nya

lain di-buka suatu pintu maling kechil dari sa-belah matahari

naik lari menuju ka-dalam hutan. Maka datang-lah orang ber-
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khabar ka-pada menteri mengatakan raja Besiong sudah lari mem-
hawa diri-nya ka-hutan. Maka oleh menteri keempat dna orang
dudok menehari di-dalam kota dan dua orang menurut ka-dalam
hutan bergemuroh bunyi-nya seperti orang memburu rusa. Maka
raja Besiong apabila di-ketahui orang mengambat dia itu, maka
di-lari-nya sunggoh hati susup lump tiada berketahuan jatoh

Dangun lari pula habis segala senjata dan pakaian berhamburan
pada sa-genap jalan lari dari-pada siang sampai malam sampai
esok hari-nya itu pun di-turut orang juga. Ada pun menteri

yang dua orang tinggal di-dalam kota istana itu menehari raja

Besiong juga kalau-kalau ada menyembunyikan diri-nya di-chari

sampai ka-rumah dapur. Maka sakalian itu pun dudok-lah ber-

kampong di-balai rong itu menanti menteri rang kedua itu. Telah

keesokan hari-nya maka menteri kedua itu pun sudah tiada ber-

temu dengan raja Besiong, maka balek-lah ia lain terserah-lah

kota itu ka-pada-nya. Maka segala rayat bala pun bermohon kem-
bali pulang ka-tempat-nya menehari makan.

Ada pun negeri itu tiada-lah beraja melainkan dengan per-

rentah menteri keempat itu-lah sampai pada segala isi kota istana

itu pun di-bela-nya dengan sa-chukup-nya oleh sebab raja Besiong
itu tiada beroleh anak laki-laki atau perempuan sa-orang jua pun.

Maka ada-lah ka-pada suatu hari berhimpun-lah menteri keempat
muafakat meshuarat biehara perbuat suatu surat dengan nama-
nya keempat dan nama raja perempuan di-hantarkan pergi ka-

benua Siam mengatakan negeri Kedah itu sudah tiada beraja

pinta tolong ehari raja hendak di-rajakan. Maka dudok-lah men-
teri keempat memeliharakan negeri serta menanti jawab dari negeri

Siam.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan raja Besiong lari

itu dengan lapar dahaga-nya tiada makan dan minum dan segala

-alat senjata pun habis bertaburan. Hata tiada berapa lama-nya
terus-lah ia ber jalan itu ka-huma orang bertanam sireh hampir
dengan perenggan negeri Petani. Maka raja Besiong pun pergi-

lah ka-dusun rumah yang ada di-situ hendak bersama buat kerja

barang yang di-kerjakan oleh orang dusun itu. Maka dudok-
lah ia di-situ pada hal tiada di-ketahui oleh orang itu akan raja

Besiong. Maka ia bekerja itu tiada di-nanti di-suroh orang lagi

Mngga berpanggil makan minum ; lepas makan minum ia bekerja

pula hingga sampai malam. Maka segala kepenatan ia itu tiada-

lah ia hendak upah lagi sa-kadar boleh ia makan minum sahaja.

Demikian-lah raja Besiong itu mengirim diri pada orang itu anak
oeranak. Maka ada-lah tuan rumah itu tiga beranak juga, maka
«a-orang anak-nya perempuan terlalu amat elok rupa paras-nya

puteh kuning panjang nipis tuboh-nya memberi berahi pada segala

mata memandang akan bangsa-nya dari-pada biaperi anak raja

yang kechil bapa-nya. Maka ia merajok dengan kaum keluarga-

nya yang baik itu, jadi-lah ia laki isteri pergi berbuat rumah
berhuma ka-pada hutan di-hulu sungai Ivedah itu. Hata budak
perempuan itu-lah berbuat beri makan ka-pada raja Besiong itu,
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karna ibu bapa-nya pergi berbuat huma. Maka tinggal-lah ia

kedua di-rumah itu menanam sireh dan membela pokok sireh dan
segala pokok yang lain pun. Maka ada-lah ka-pada suatu hari
datang-lah ashek berahi-nya raja Besiong. Maka budak perempuan
itu pun suka-lah, datang nafsu-nya dengan tiada di-ketahui oleh
ibu bapa-nya; maka kehendak kedua itu pun di-lakukan-lah.

Shahadan sampai ka-pada hamil tujoh bulan baharu-lah di-

ketahui oleh ibu bapa-nya. Maka kata bapa budak itu ka-pada
isteri-nya, " Pada fikiran-ku baik anak kita sudah hamil dengan
laki-laki ini baik juga budi-nya ka-pada kita/' Sa-telah sampai
bulan-nya maka beranak-lah sa-orang laki-laki menurut rupa aya-
handa baginda raja Besiong itu juga. Maka di-pelihafakan-lah

seperti anak orang keluaran. Tatkala itu ada-lah sa-orang yang
mengenal raja Besiong itu. Maka orang itu pun datang berkhabar
ka-pada menteri keempat mengatakan ada-lah raja Besiong itu

di-hulu sungai, berdiam ka-pada suatu dusun rumah-nya sa-buah
tiacla baik. Maka menteri menyuroh orang sa-ratus pergi tangkap
raja Besiong itu bawa, jikalau ia melawan di-bunoh. Maka orang
sa-ratus itu pun pergi-lah ka-ulu sungai itu. Tatkala ia sampai
maka raja Besiong pun tengah dudok menyangkul kebun sireh-nya.

Demi di-lihat-nya orang banyak sangat hendak menangkap dan
membunoh akan dia

?
maka ia pun lari-lah membuangkan ehangkul-

nya berlari dengan sa-sunggoh hati-nya. Demi di-lihat oleh orang
sa-ratus itu maka sakalian pun segera-lah di-usir-nya dengan
tempek sorak-nya serta dengan l^eberapa sakalian-nya mengusir
itu tiada jua di-peroleh-nya raja Besiong itu. Ada pun raja

Besiong itu lari menuju ka-pada pihak perdu buloh betong yang
banyak lagi berbanjar-banjar dan bersusun banyak-nya. Maka di-

tempat itu-lah ia memasokkan diri-nya. Maka orang yang sa-

ratus orang itu pun mengelilingi perdu buloh betong 'itu> di-ehari-

chari tiada jua bertemu. Maka beberapa di-cherah di-ehari dan
di-tunggu-nya sampai di-binasakan hutan buloh betong itu tiada

jua bertemu. Maka segala tentera itu pun tiada juga mengetahui
kata raja Besiong itu beristeri dan beroleh anak itu. Maka masing-
masing pun kembali mengadap menteri yang keempat mengatakan
raja itu sudah lari masok ka-dalam hutan buloh betong serta pula

ia tiada boleh bertemu dengan dia, jadi-lah hilang raja Besiong

di-dalam buloh betong. Maka menteri keempat pun diam-lah

mendengar kata orang itu. Maka mereka itu pun sakalian pun
pulang-lah ka-rumah masing-masing. Hata maka perempuan anak
orang huma itu dudok-lah memeliharakan anak-nya makin sahari

makin besar serta dengan cherdek-nya lagi baik rupa paras-nya.

Maka di-dalam itu pun berulang-ulang juga dato-nya laki isteri

melihat ehuchu-nya itu.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan surat menteri ke-

empat dan raja perempuan yang telah di-bawa oleh utusan ka-

benua Siam itu. Maka tiada berapa antara-nya itu sampai-lah ia

lalu masok mengadap raja benua Siam. Maka raja Siam pun
ketika itu tengah ramai di-hadap oleh segala menteri hulubalang
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para penggawa penoh sesak di-peseban agong mengatakan surat

telah sampai dari negeri Kedah. Maka titah baginda ka-pacla sa-

orang menteri surob bachakan surat itu. Maka ia pun menyembah
lalu ambil surat itu di-bacha di-hadapan "khalayak itu. Maka ini-

lah bunyi surat itu, " Bahwa ini-lah surat dari-pada patek-patek

hamba yang hina menteri keempat dan raja perempuan di-negeri

Kedah maalumkan sembah hal negeri itu sudah-lah tiada raja yang
berasal melainkan patek-patek pohonkan duli yang maha mulia
gantikan raja-nya boleh-lah patek-patek hamba sakalian sembah-
kan serta dapat perentah negeri dengan sa-chukup-nya. Ini-lah

patek-patek maalum teriakkan ka-bawah duli yang maha mulia/'

Sa-telah sudah di-bacha-nya surat itu, maka titah raja benua Siam
ka-pada sa-orang menteri yang tua, " Hendak-lah saudara hamba
panggil ahl'ul nujum." Maka sa-ketika juga datang ahl'ul nujum
dudok menyembah. Maka titah baginda, " Hal ahl'ul nujum
hendak-lah tuan hamba lihat di-dalam nujum itu ka-mana juga
raja di-dalam negeri itu dan siapa patut kita gantikan menjadi
raja." Maka ahl'ul nujum pun menyembah lalu membuka suatu

nujum-nya di-tilek. Sa-ketika lagi maka berdatang sembah, " Am-
pun tuanku, ada pun raja yang hendak di-rajakan di-dalam negeri

Kedah itu jangan di-chari raja yang lain neschaya tiada boleh

kekal dan tetap sa-kadar dua tiga tahun sahaja tentu mati atau

menjadi haru." Maka titah pula baginda, " Sakarang bagimana
kita hendak ketahui asal raja-nya yang dapat kita rajakan dia."

Maka ahl'ul nujum pun tilek nujum-nya pula, sa-ketika berdatang-

kan sembah, " Ampun tuanku ada lagi ia kanak-kanak di-dalam

umur en am tujoh tahun. Ada pun hendak mengetahui akan clia

itu tiada boleh manusia ketahui melainkan dengan margastua jua.""

Sa-telah demikian maka datang-lah fikir hemat yang member!
sempurna di-dalam hati Eaja Siam itu, maka ada-lah pesanan

dato nenek-nya ada sa-ekur gajah di-dalam negeri Kedah atau

Petani yang bernama Gemala Johari itu kalau-kalau ia dapat

mengetahui orang yang hendak di-rajakan dari-pacla yang berasal

itu. Maka titah raja Siam ka-pada orang yang membawa surat

itu, "Ada-kah engkau sakalian ketahui gajah kesaktian itu?"
J

Maka sembah-nya "Ada tuanku, dia berulang-alek antara Kedah
dengan Petani baharu ini juga ia memberi mimpi ka-pada peng-

hulu patek menteri keempat tuanku." Maka titah raja Siam ka-

pada sa-orang menteri yang tua, " Henclak-lah tuan hamba perbuat;

sa-puchok surat hantarkan ka-negeri Kedah ka-pada menteri itu

hendak-lah ia sakalian hiasi dengan alat gajah Gemala Johari

itu dengan seperti-nya, kemudian lepaskan ia pergi menchari raja

yang patut; barang siapa yang di-ambil-nya, itu-lah raja negeri

Kedah. Kemudian kita dari sini boleh antarkan menteri yang

besar pergi rajakan dia. Maka menteri pun menyembah lalu

menyurat surat di-serahkan ka-pada utusan itu. Maka ia pun

bermohon-lah kembali lalu berjalan menuju ka-negeri Kedah.

Tiada berapa lama-nya maka sampai-lah ia ka-negeri Kedah lang-

song masok mengadap menteri keempat lalu menunjokkan surat
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dari benua Siam itu. Maka di-ambil-lah oleh menteri lalu di-

bacha-nya. Sa-telah sudah maka ia sakalian pun suka-lah men-
dengar perkataan surat itu. Maka menteri keempat pun mua-
fakat-lah pula.dengan raja perempuan menghiasi balai rong dengan
tabir tirai langit-langit dengan memasang segala kandil pelita

seperti siang rupa-nya terang benderang cherah-nya tambahan pula
dengan segala permainan tanda bersuka-sukaan menehari raja itu

tujoh hari tujoh malam berjaga makan minimi maka pada malam
yang ketujoh itu di-bakar dupa istanggi dengan segala bau-bauan

serta menyebut gajah kesaktian Gemala Joliari menteri keempat
berkehendak akan dia. Maka dengan sa-saat ketika itu jua maka
berbunyi-lah seperti angin ribut tofan rang besar hendak turun
laku-nya dari sa-belah matahari naik bergemuroh bunyi-nya ke-

dengaran ka-pada telinga orang sakalian, sa-konyong-konyong ter-

diri-lah gajah kesaktian Gemala Johari di-telempa balai rong itu

mengantarkan belalai-nya ka-atas balai rong. Demi di-lihat oleh

menteri keempat maka ia pun menerkam datang menvintokkan

limau dan langir maka yang sa-tengah itu memandikan dengan
bedak dan minyak bau-bauan di-gosokkan pada segala tuboh-nya
maka lalu di-hantarkan hidangan nasi dan juadah dari-pada segala

makanan yang indah-indah di-tuangkan ka-dalam mulut-nya.

Telah sudah lalu di-kenakan pula rengka kubu dengan alat per-

liiasan. Maka di-gantongkan tabir langit-langit serta di-baebakan

oleh sa-orang menteri surat dari benua Siam itu hampir dengan
telinga-nya mengatakan gajah Gemala Johari juga yang dapat

tolong charikan raja yang berasal hendak menjadikan raja di-

negeri Kedah dan bagimana sifat yang di-bawa oleh gajah Gemala
Johari itu-lah yang di-sembah oleh menteri hulubalang rayat sa-

kalian hina dina, Sa-telah di-dengar oleh gajah Gemala Johari

biuM surat yang datang dari benua Siam itu maka ia pun anggok
kepala-nya dan tarek belalai-nya, lalu berjalan menuju tanah sa-

belah matahari naik di-iringkan oleh segala orang serta dengan
alat kerajaan. Maka tunggul panji-panji pun berkibaran-lah me-

layang, maka terlalu ramai-nya sakalian mengiringkan gajah

Gemala Johari itu. Maka gajah itu pun tiada-lah menyimpang
lagi hanya lurus ka-hadapan sahaja hala ka-hutan huma dan rumah
yang di-diami oleh raja Besiong itu. Hata tatkala itu anak raja

Besiong dudok sa-orang diri-nya di-dalam rumah-nya, maka dato-

nya kedua belum lagi balek dari huma padi-nya dan bonda-nva
pun dudok di-dalam kebun sireh-nya. Sa-telah sampai gajah

Gemala Johari itu, maka ia pun menghulurkan belalai-nya di-

dalam rumah itu mengambil budak itu. Maka budak itu pun
segera mengambil kain ikat pinggang ayah-nya raja Besiong itu

yang panjang empat puloh hasta yang bernama izerang kashmiri

dapat pada tuboh-nya. Maka gajah itu pun di-pelok dengan

belalai-nya lalu di-hantarkan ka-atas belakang-nya di-dalam kubu
tabiran itu. Sa-telah sudah ia merasai tetap maka gajah itu pun
memalingkan tuboh-nya berjalan kembali.
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Ada pun isteri raja Besiong terlihat oleh-nya sa-ekur gajah

terlalu aniat besar datang ka-rumah-nya dengan orang beratus-

ratus itu. Maka ia pun lari-lah dari dalam kebun sireh tiada-lah

ingat akan anak-nya lagi. Sa-ketika itu di-lihat-uya sakalian

orang itu berpaling balek menurut gajah itu, baharu-lah ia ter-

ingatkan anak-nya itu tinggal di-rumah. Maka ia pun berlari-

lafi datang melihat anak-nya sudah tiada lagi di-atas rumah.
Maka segera-lah ia menurut gajah itu tiada kelihatan lagi. Maka
di-turut-nya juga mengikut bekas tapak kaki gajah itu. Maka
di-dapati-nya kain charek sadikit-sadikit sa-panjang-panjang jalan

itu. Maka di-kenal-nya ya-itu kain ikat pinggang suami-nya di-

charek oleh anak-nya di-taburkan menjadi tanda ia yang di-bawa

oleh gajah itu karna ia hendak terjun dari atas gajah takut sebab

gajah itu tinggi. Maka tiada berapa lama-nya ber jalan itu maka
sampai-lah ka-kota langsong ka-balai penghadapan. Pada masa itu

menteri keempat pun ada hadzir menanti hendak menyambut raja-

nya. Demi di-lihat menteri keempat gajah itu datang dengan
perlahan-lahan seperti orang berarak laku-nya dengan tempek sorak

segala rayat yang mengiringkan kiri kanan membawa segala

tunggul panji-panji serta dengan bunyi-bunyian terlalu ramai.

maka meiiteri keempat pun segera-lah datang menyambut anak
raja itu di-bawa naik ka-penghadapan langsong di-kenakan segala

pakaian raja-raja yang bermahkota yang berkemunehak manikam
yang ljeremas pakaian raja yang besar-besar makin pula bertambah-
tambah baik-nya. Sa-telah sudah ia memakai maka di-dudokkan-

nya pada tempat kedudokan raja Besiong itu. Maka segala men-
teri hulubalang rayat tentera hina din a sakalian pun berhimpun
menyembah mengatakan^ " Daulat tuanku makin bertambah-tambah
daulat.

7
' Maka akan hal-nya itu bertambah-tambah baik berseri-

seri ayer muka-nya itu berchahaya warna-nya, maka hairan-lah

segala yang melihat. Sa-telah itu maka menteri keempat pun
bangun-lah memegang anak raja itu dua-dua orang sa-belah tangan
membawamasok ka-dalam istana menyerahkan ka-pada raja perem-
puan. Maka raja perempuan pun sangat-lah suka melihat
anakanda baginda itu, lalu menteri keempat pun keluar ka-balai

rong perjamu makan milium ka-pada gajah Clemala Johari dan
orang sakalian. Sa-telah sudah maka di-suroh oleh menteri ke-

empat kembali ka-tempat-nya, Maka raja perempuan terlalu amat
hairan melihat rupa paras-nya anak raja itu tiada bersalahan lagi

dengan raja Besiong itu. Maka apabila di-lihat oleh raja perem-
puan kain ikat pinggang raja Besiong itu ada lagi tinggal panjang
lima hasta, maka di-kenal-lah oleh raja perempuan budak itu

anak raja Besiong, maka kata raja perempuan, " Hal anak-ku. ada-
kah lagi ayahanda anak-ku itu ? ". Maka kata-nya, " Bahawasa-
nva ayah beta itu, entah-kah ia menurut datang ka-mari ini.

Dengan sebab itu kain ini tinggal sadikit sahaja karna- beta charek
champakkan sa-panjang jalan beta ka-mari ini/

7 Maka kata raja

perempuan, " Ta'dapat tiada tentu-lah bonda anak-ku itu menurut
ka-mari." Maka titah raja perempuan ka-pada segala dayang-
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dayang-nya, " Hendak-lah engkau sakalian pergi melihat ada-kah
bonda anak-ku di-luar kota ini atau di-dalam-nya." Maka segala
dayang-dayang pun menyembah lain pergi. Ada pun bonda anak
raja yang baharu itu datang menurut anak-nya dari-pada tapak
kaki gajah itu hingga sampai masok ka-dalam kota. Maka ia

pun berhenti-lah bersandar di-kaki kota itu di-bawah pohon kayu
beringin yang besar dengan teriak tangis-nya hendak bertemu
dengan anak-nya. Maka hari pun hampir akan malam; maka
datang-lah dayang-dayang itu dari dalam kota. Maka di-lihat-

nya sunggoh perempuan itu bonda anak raja itu. Maka kata
dayang-dayang itu, " Ya tuan, mari-lah raja perempuan panggil
mendapatkan anakanda baginda itu sudah menjadi raja di-dalam
negeri ini." Demi di-dengar kata dayang-dayang itu maka ia

pun segera-lah bangun berjalan masok ka-dalam kota mengadap
raja perempuan itu serta datang lain dudok menyembah. Maka
di-lihat-nya anak-nya dudok di-hadap oleh segala dayang-dayang
dan orang banyak di-tengah mengadap. Maka kata raja perem-
puan, "Mari-lah dudok hampir di-sini, saudara-ku." Maka
sembah-nya " Tuanku." Maka dudpk-lah ia kedua beranak di-

pelihara dan di-belakan oleh raja perempuan serta mengajarkan
isharat orang menjadi raja itu dari-pada sa-hari ka-pada sa-hari

dari-pada sa-bulan ka-pada sa-bulan sampai-lah ka-pada sa-tahun
bertambah-tambah baik budi bahasa-nya. jika siang hari di-bawa-
nya keluar ka-penghadapan oleh menteri keempat terlalu-lah mesra
kaseh akan dia. Maka menteri yang tua pun mengantarkan sa-

orang anak-nya perempuan yang terlalu elok rupa paras-nya akan
menjadi isteri anak raja, itu karna menteri itu pun dari-pada

bangsa anak raja juga asal-nya yang bersama pergi ka-negeri tiga

buah dahulu ya-itu benua Siam
7

negeri Perak dan negeri Petani,

ia-lah yang menjadi isteri besar pada zeman raja Marong Maha-
wangsa itu; sebab itu-lah menjadi baik rupa paras-nya; dan ia-

lah yang menjadi menteri besar ka-pada raja Besiong itu. Maka
dudok-lah anak raja itu memerentah negeri itu serta dengan men-
teri keempat dan raja perempuan ada-nya.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan sa-orang raja Kelana
Hitam nama-nya, ia dudok pada suatu pulau yang bernama Pulau
Ayer Tawar karna berkeliling pulau itu ada-lah tasek ayer-nya pun
tawar. Maka akan pulau itu kechil dudok-nya ka-timur negeri

Kelinggi ka-selatan benua Siam. Maka raja itu ka-negeri Ke-
linggi tiacla ia tundok karna hati-nya keras hingga ia dudok meng-
himpunkan rayat dari-pada bangsa semang clan wila dan rayat

bukit dan sabagai-nya di-keluar-nya nama penghulu yang besar-

besar-nya di-suroh dudok, berkeliling tasek pada masing-masing
penghulu semang. Maka nama-nya maharaja Dahar Al Alam.
dan penghulu rayat wila itu nama-nya maharaja Dar Al Salam
dan penghulu rayat bukit itu bernama maharaja Dar Al Gunong
dan penghulu sakai di-namai maharaja Jekajaku Jaraja. Maka
raja Kelana Hitam pun menyuroh panggil penghulu keempat itu

muafakat bichara hendak menchari negeri tempat hendak dudok
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tanah bumi rang baik. Maka sembah maharaja Dahar Al Alam,
" Ampun tuanku, ada-lah orang kita datang dari selatan menang-
gara tanah itu sudah amat baik seperti negeri Kedah itu siap

dengan kota parit-nya. Maka negeri itu sudah tiada beraja lama.
Maka fikir patek baik juga tuanku pergi menjadi raja ka-pada
negeri Kedah itu." Maka sembah maharaja Dar Al Salam,
" Sunggoh tuanku baik negeri Kedah itu duli tuanku dudok men-
jadi raja orang-nya ramai negeri itu." Maka titah raja Kelana
Hitam, " Kalau-kalau ada menteri yang tua-nya baik-lah kita

suroh antarkan surat dahulu muafakat kita hendak menjadi raja

di-dalam negeri Kedah itu." Maka sembah maharaja Dar Al
Gunong, " Pada fikiran hati patek jika sudah duli tuanku suka
hendak menjadi raja di-dalam negeri itu, mari-lah kita pindah
pergi sakali, apa guna-nya memberi khabar ka-pada menteri dan
orang isi negeri itu, jika ia sakalian tiada suka kita langgar perang
sakali yang kita man masok juga berapa-tah jantan-nya jangan-

lah duli tuanku menaroh susah hati pergi sahaja duli tuanku men-
jadi raja-lah." Maka sembah maharaja Jekajaku Jaraja, " Jangan
demikian mari-lah kita sakalian suku laki-laki dengan alat senjata

pergi dahulu; jikalau sudah duli tuanku jangan susah, kemuclian

kita ambil-lah segala perempuan bawa pergi." Maka titah raja

Kelana Hitam, " Baik biehara yang demikian seperti bichara Jeka-

jaku Jaraja itu, hendak-lah kita sakalian bersiap di-dalam ini

juga tiada berapa lama-nya kita hendak berjalan pergi ka-negeri

Kedah itu." Hata maka masing-masing pun bermohon-lah kem-
bali mengerahkan segala rayat serta dengan perbaiki segala alat

senjata-nya akan berperang dari-pada bedil dan pedang tombak
lembing perisai utar-utar dan pedang parang chipan dan pan ah
sumpitan dan batu ali-ali yang di-perbuat batu pelotar itu ka-pada
segala raja dan tentera-nya itu dari-pada banyak kaum itu. Maka
menjadi sa-bulan lama-nya baharu-lah lengkap segala alat perka-

kasan dan alat angkatan orang yang hendak pergi berperang. Sa-

telah sudah lengkap sakalian itu maka raja Kelana Hitam pun
berangkat keluar-lah dari-pada tempat-nya dudok itu dengan rayat

bala tentera-nya seperti ombak mengalun dari-pada kebanyakan
rayat-nya berjalan itu menuju jalan ka-negeri Kedah perjalanan

sa-hari itu menjadi sa-bulan lama-n}^.

Sa-bermula raja benua Siam itu sa-telah tiada berapa lama-
nya lepas kembali orang Kedah yang membawa surat dari-pada

negeri Siam itu, maka raja benua Siam pun menitahkan ka-pada
sa-orang menteri yang tua lagi yang besar sa-belah matahari naik

menaalokkan segala negeri orang yang bernama Kelaham itu

dengan beberapa banyak raja-raja dan rayat pegangan-nya turun
ka-negeri Kedah serta menchari raja yang berasal itu serta dengan
surat beri gelar-n3 r a raja itu. Sa-telah sudah surat dan keleng-

kapan maka di-serahkan oleh raja benua Siam ka-pada menteri

Kelaham itu. Maka menteri itu bermohon lalu berjalan ka-negeri

Kedah dengan beberapa laksa rayat bala tentera-nya berjalan itu

dengan beberapa melalui gunong padang hutan rimba belantara.
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Hata ka-pada suatu liari sampai-lah segala rayat itu ka-pada suatu
padang antara ka-barat negeri Legur nama-nya tiba-tiba kelihatan-
lah suatu pasokan tentera berjalan terlalu banyak rayat-nya. Maka
oleh menteri Kelaham di-suroh orang bertanya suku inana dan
hendak ka-mana pergi-nya dan apa nama ketua-nya dan apa nama
raja-nya. Maka orang itu pun pergi-lah bertanya itu, maka
bertemu lalu bertanya di-khabarkan orang itu tentera Sakai Maha-
raja Jekajaku Jaraja. Maka bertanya pula suku mana : maka
jawab orang itu suku raja Kelana Hitam hendak pergi menjadi
raja di-negeri Kedah karna negeri itu tiada beraja. Maka orang
menteri Kelaham itu pun balek-lah mendapat tuan-nya berkha-
barkan segala khabaran itu. Demi di-dengar oleh menteri Kela-
ham yang demikian itu maka di-suroh orang-nya memukul gong
gendang sambil berhenti sakalian-nya. Maka terkejut-lah maha-
raja Kelana Hitam melihat orang-nya habis berhenti itu. Maka
ia bertanya hal itu lagi. Demi di-dengar oleh maharaja Kelana
Hitam sembah orang itu, maka ia pun diam-lah lalu berhenti
sakalian-nya. Hata maka menteri Kelaham membuat surat lalu
di-beri ka-pada orang-nya membawa berjalan ka-benua Siam nyata-
kan ia bertemu derigan raja Kelana Hitam serta dengan tentera-
nya empat bangsa tjada-lah tepermanai banyak-nya hendak pergi
menjadi raja di-negeri Kedah kehendak-nya. Maka berperang-lah
dengan raja Kelana Hitam antara ka-barat negeri Legur. Sa-
telah sudah surat itu di-perbuat lalu di-beri-nya ka-pada sa-orang
suroh bawa pergi dengan segera-nya. Maka orang itu pnn men-
yembah menteri Kelaham itu, lalu ia berjalan-lah siang malam
tiada berhenti menuju jalan ka-benua Siam. Sa-telah itu maka
menteri Kelaham pun suroh orang pergi ka-pada raja Kelana
Hitam katakan suroh-lah ia kembali ka-tempat-nya. jangan ia pergi

ka-negeri Kedah karna raja-nya sudah ada turun ka-negeri Kedah
itu pun dengan titah raja henna Siam hendak menabalkan nama
raja itu. Maka orang yang di-suroh itu pun pergi-lah serta orang
itu maka di-lihat-nya sudah terdiri kota tanah lengkap dengan
orang yang tertunggu ka-pada empat penjuru kota-nya itu. Demi
di-lihat oleh orang menunggu pintu itu, maka kata-nya, " Siapa
tuan hamba ini, dan hendak ka-mana?" Maka sahut orang itu,

hendak-lah tuan hamba memberi tahu raja tuan hamba kami datang
ini dengan surohan penghulu kami menteri Kelaham mendapat-

kan raja tuan hamba." Maka orang itu pun segera ia pergi

maalumkan ka-pada raja Kelana Hitam. Sa-telah di-dengar oleh

raja sembah orang- itu, maka titah-nya suroh bawa masok orang
itu. Maka segera penunggu pintu itu kembali lalu membawaorang

itu masok. Sa-telah sampai orang itu lalu ia menyembah. Maka
titah raja Kelana Hitam, "Apa khabar tuan hamba di-suroh oleh

menteri Kelaham mari ka-pada kami sakalian ini ? ". Maka sem-

bah orang itu, " Ada pun patek di-suroh oleh penghulu patek

sampaikan ka-pada tuanku hendak-lah tuanku kembali ka-t empat
bumi istana tuanku: akan hal tuanku hendak pergi ka-Kedah
menjadi raja itu tiada-lah di-peroleh karna raja-nya sudah ada.
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Sebab itu-lah penghulu patek menteri Kelaham cli-suroh oleh raja

benua Siam serta dengan surat-nya bawa pergi ka-Keclah menama-
kan raja Kedah itu." Demi di-dengar oleh raja Kelana Hitam
maka naik-lah marah-nya muka-nya merah seperti bunga raya serta

di-titah-nya, " Main yang mana kamu tewas clan peperangan yang
mana kamu sudah alah tiada patut-kali aku menjadi raja cli-negeri

Kedah? Jika tiada boleh aku menjadi raja dengan baik maka ku
ambil juga dengan senjata-ku. Maka hendak-lah kamu katakan

ka-pada penghulu engkau itu jikalau ia hendak menggalang-galang

atau menyekati kami sakalian ini hendak pergi ka-negeri Kedah
itu, keluar-lah ia ka-medan peperangan melihatkan pertikaman
kami baik esok atau sekarang ini, itu pun mana-mana kesukaan
kamu." Maka orang itu pun bermohon kembali. Telah datang

ka-pada penghulu-nya menteri Kelaham sakalian-nya di-sembah-

kan segala perkataan raja Kelana Hitam itu. Demi di-dengar

oleh menteri Kelaham pesan raja Kelana Hitam itu, maka sangat-

lah marah-nya serta hendak berperang dan mengajak ia ka-medan
peperangan serta meuvuroh siap sa-buah kota yang kukoh. Sa-

telah sudah sa-buah kota itu dengan alat senjata-nya dan orang-

nya pun bertunggu ka-pada empat penjuru kota itu, maka pada
malam waktn ketika saat yang baik pada petang itu di-ambil oleh

menteri Kelaham sa-orang anak raja yang bernama Phra Surin

di-jadikan kepala perang di-suroh-nya arak pada keliling kota

serta memalu bunyi-ljunyian dengan tempek sorak-nya yang amat
gempita biinyi serta memalu gendang perang. Telah sampai tiga

kali lain di-l)awa orang-lah masok dudok. Maka pada malam itu

di-pukul orang-lah gendang perang itu sa-malam-malaman maka
kedengaran ka-kota raja Kelana Hitam bunyi tanda mengajak
perang itu. Maka ia pun menyuroh maharaja Dahar al alarm

memalukan gendang j^erang ka-pada malam itu terlalu-lah sayu

biinyi-nya. Sa-telah datang-lah pada waktu tuan puteri Shahrin

Maghrib masok beradu ka-dalam mahaligai-nya maka semayam
raja Shah Alam di-seri takhta singgasana di-tepi langit-nya. Hata
maka kedua pihak keluar-lah dari dalam kota berdiri bersaf-saf

di-tengah medan. Maka menteri Kelaham pun menyuroh tampil
raja Angsurin mengikat peperangan. Maka ia pun mengaturkan
segala raja-raja dan hulubalang para penggawa pahlawan yang
bernama Chakar Dengki Kala, raja Phra Angsurin sendiri jadi

saf sa-belah kanan clan raja Phra Angkurin jadi saf kiri raja

Phra Angkunirat jadi tuboh dengan segala raja-raja perdana men-
teri Kelaham sakalian-nya. clan raja Phra Alu Alangna menjadi
ekur-nya. Telah ikat-lah peperangan masing-masing berkemas
diri-nva. Sa-telah cli-lihat oleh raja Kelana Pfitam maka ia pun
mengikatkan peperangan seperti ikatan lawan-nya juga, maharaja
Dahar al Alam menjadi saf kanan dan maharaja Dahar al Salam
jadi saf kiri clan maharaja Dar al Gunong dengan segala hulu-

balang dan raja Kelana Hitam. Maka maharaja Jekajaku men-
jadi ekur-nya. Sa-telah sudah mengikat perang maka lalu ber-

sama tampil berperang laksana kala terapit beramok-amokan dan"
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ekur sama ekur pun bersimbat-lah bekarang membicharakan bisa

senjata-nya. Maka kedua pihak pun sama menyerbukan diri-nya

tiada berundur sama berkisar sama berpnsing seperti gasing-gasing.

Maka rioh gugup-lah jika tagar di-langit pun tiada-lah kedengaran
lagi oleh kesangatan tempek sorak-nya berchampur pula dengan
bunyi suara segala gajah kuda. Maka lebu duli pun berbangkit-lah

ka-udara siang chuacha menjadi kelam kabut, maka terlindong-lah

rupa-nya terbangan panji-panji di-bawah payong itu. Maka di-

situ jua ada sa-orang laki-laki Pandak Tukan nama-nya memakai
pakaian sa-lengkapan memegang senjata cheroboh berantai di-

per main-main ia berkenderaan berebaan suara sikap-nya sangat

memberi geli hebat laku-nya, itu-lah laku raja gergasi yang ber-

nama Sang Wira^, empat bersaudara sa-orang laki-laki besar pan-

jang rupa-nya dudok di-atas wilmana sakti memegang senjata-nya

terlalu dahshat sikap-nya itu-lah saudara-uya tengah yaug ber-

nama Sang Dati Kuasa. dan sa-orang pula dudok di-atas baghal

angkasa memegang senjata-nya chakera sakti dan memakai sa-

lengkapan itu-lah yang bernama Phra Sang Che Siam ; dan sa-

orang dudok di-atas singa angkara memegang senjata-nva panah
sakti bernama Phra Sang Mangsa Upaya. Maka kedua pihak
orang berperang itu pun berhenti-lah dari-pada berperang menvu-
rohkan solo bertanva kaum siapa dan dari mana datang-nya raja-

nya. Maka jawab tentera yang datang kata-nva. " Raja kami
raja gergasi datang dengan penyuroh raja Siam membantukan
menteri Kelaham dan menyuroh tangkap segala raja lawan-nva
bawa pulang ka-benua Siam." Sa-telah sudah dengan solo kedua
pihak, maka ia pun kembali-lah memberi tahu akan penghulu-nya.
Sa-telah demikian maka kata Phra Sang Wira Angkara ka-pada
hulubalang dan rayat-nya di-suroh serbu masok sakali ka-dalam
tentera raja Kelana Hitam itu jangan pandang memandang lagi.

Sa-telah itu datang-lah langgar dari belakang raja Kelana Hitam.
Maka raja Kelana Hitam pun menyuroh orang-nya berbahagi dua
ketumbokan berhadap balek ka-belakang-nya menjadi serba salah-

lah kaum tentera raja Kelana Hitam hendak melawan kaum ger-

gasi itu karna deras datang serbu-nya. Sa-ketika ia berperang
maka bangkit pula lebu duli naik ka-udara dan berasap-lah ke-

lihatan tentera-nya seperti laut laku-nya empat puloh payong ber-

kembangan rebah rempoh rupa tunggul-nya di-bawakan berlari dan
berjuluran rupa panji-panji-nya itu-lah raja yang taalok ka-benua

Siam. Maka tiada-lah sakalian bertanva lagi datang serbu men-
gamok ka-dalam tentera raja Kelana Hitam. Maka tentera-nya

sakalian pun terkepong-lah di-kelilingi oleh tentera raja Siam,

di-dalam itu pun di-lawan-nya juga.

Ada pun rayat bala tentera raja Kelana Hitam banyak tuboh-

nya tiada di-makan oleh besi karna tuboh-nya itu berlebu dan
rambut-nya kuning dan hati perut-nya banyak ketegar. Sa-telah

di-lihat oleh penggawa maharaja Dahar al Alam dan maharaja
Dar al Salam itu pun segera-lah mengikat perang sama-lah tegoh-

nya tiada berurak kedua kaum itu serta pula sama sabar hati-nya
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lalu tampil-lah masok mengamok ka-dalam tentera gergasi yang
tiada tepermenai banyak-nya itu. Maka banyak-lah kaum gergasi

itu mati bertinibun-timbun bangkai-nya darali pun banyak tumpah
ka-bumi seperti ayeh sebak laku-nya dan menghanyutkan bangkai

lintang pukang. Maka ikatan perang raja Phra Angsurin dan
raja Phra Angkurin pun lemah-lah oleh terundur-lah ka-belakang.

Maka sorah kaum raja Kelana Hitam itu pun terbakar-lah lalu

mengguling perlahan-lahan karna takut akan serbu penggawa
gergasi itu. Maka penggawa gergasi yang tiga ribu itu pun
segera menyerbukan diri-nya ka-dalam tentera penggawa raja

Dakar al Alam lima ribu penggawa-nya itu. Sa-ketika ia men-
gamok maka banyak-lah mati-nya. Maka bangkai segala Semang
Wila itu pun bertimbun-timbun seperti bukit; maka darali pun
banyak-lah tumpah ka-bumi. Maka segala tentera Semang Wila

itu pun pechah-lah perang-nya undur lari ka-belakang penggawa
lima ribu itu. Maka bertemu-lah penggawa sama penggawa.
Maka tempek-lah kedua-nya beramok-amokan terlalu ramai. Maka
segala penggawa Semang dan Wila itu pun tiada menderita hendak
menahani lagi di-amok oleh penggawa gergasi itu seperti harimau
menerkam dan mengerahkan kepala kambing rupa-nya. Maka
sakalian pun undur-lah lain dari-pada itu habis mati hanya tinggal

tiga ribu lagi serta tiga orang penglima-nya. Maka ketiga orang

itu pun terlalu-lah marah-nya, lalu tempek pula melawan perang
memechahkan tentera gergasi yang datang mengguling itu baharu
sa-orang dua orang ia membunoh lalu bertemu dengan pengiima
gergasi Jaiio"kani Kala sa-orang nama-nya Perjang Kala sa-orang

nama-nya Kejang Kala sa-orang nama-nya Hasing Kala sa-orang

nama-nya tengah mengusir dengan gada-nya. Maka di-lintangi

oleh pengiima Semang Wila ketiga orang pengiima Semang Pe-
kerma Bukit berpukul-pukul gada dengan Jangkani Kala Seri

Xira Gunong pengiima Wila bertemu dengan pengiima gergasi

Perjang Kala berpalu-palukan gada juga. Maka Biru gunong
pengiima Semang termasa dengan pengiima Kerjang Kala. Maka
tinggal-lah penggawa keenam itu. Maka pengiima gergasi lima

orang itu pun terlantas-lah ka-dalam tentera pengiima Semang
Wila tiga ribu itu. Ada pun pengiima gergasi keenam itu ber-

perang-lah dengan Pekerma Bukit berkisar-kisaran. Maka datang-

lah marah pengiima Jangkani Kala lalu membuangkan gada-nya
melompat menangkap pengiima Pekerma Bukit. Maka ia pun
segera menangkap akan Jangkani Kala gergasi dengan berkeras-

kerasan kedua-nya. Sa-ketika dapat-lah di-tangkap oleh peng-

iima gergasi, maka di-serahkan ka-pada orang-nya. Maka bertagar-

lah bunyi sorak segala tentera gergasi bergemuroh. Maka peng-

iima gergasi pun menempoh pula masok melawan tentera maha-
raja Dahar al Alam dan maharaja Dar al Salam. Maka kedua-

nya terkejut-lah melihat tentera-nya lari peehah belah. Maka
maharaja Dahar al Alam pun sudah tertangkap-lah di-ikat orang

pelarikan pada ketuml)okan menteri Kelaham itu. Maka sorak

tentera gergasi pun bergemuroh bunyi-nya. Demi di-lihat oleh
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maharaja Dar al Salam sahabat-nya sudah tertangkap, maka ter-

lalu-lah sayu belas hati-nya lain membuangkan panah yang di-

tangan-nya mengambil pedang pula memarang ka-kiri ka-kanan
seperti oraiig gila rupa-nya maka datang-lah marah raja gergasi
Sang Wira Angkara. Maka segera ia mengambil senjata-nya yang
bernama chakera itu berlari-lari datang kedua-nya ka-hadapan
Phra Angsurin. Maka segera di-chakar oleh Sang Dati Kuasa
khanjar yang di-tangan raja Kelana Hitam itu patah dua ter-

pelanting dari-pada tangan-nya. Maka raja Kelana Hitam pun
berbalek hendak mengunus keris-nya pula. Maka segera di-lotar-

kan oleh Sang Wira Angkasa dengan cheroboh berantai-nya kena
tubob raja Kelana Hitam berbelit-belit senjata itu menjadi ter-

ikat-lali raja Kelana Hitam rebah terguling-guHng ka-tanah.

Maka di-bawa orang-lah raja Kelana Hitam ka-hadapan menteri
Kelaham. Maka menteri Kelaham puu menyuroh himpunkan
segala rayat raja Kelana Hitam bawa ka-hadapan-nya. Maka sa-

kalian mereka itu pun datang menverahkan diri-nya. Sa-telah

itu maka menteri Kelaham pun berangkat-lah masok ka-dalam
kota-nya. Maka kata menteri Kelaham pada raja gergasi, "Hen-
dak-lah tuan hamba keempat bawa raja Kelana Hitam dengan
segala raja-raja dan menteri hulubalang rayat sakalian yang ter-

tangkap itu ambil tuan hamba singgah ka-pada tempat raja Kelana
Hitam ini ambil dari-pada segala anak perempuan dan harta

benda-nya sakali persembahkan ka-pada duli tuan kita raja yang
maha besar itu boleh di-beri-nya satu-satu bumi tanah yang ber-

kenan pada hati-nya karna kaum raja Kelana Hitam terlalu-lah

keras hati-nya serta tuboh-nya tiada di-makan oleh senjata." Maka
sembah raja Sang Wira Angkasa, " Bahawa sa-sunggoh-nya jikalau

lain orang dari-pada tuanku menjadi lawan-nya neschaya alali oleh-

nya." Maka kata menteri Kelaham, "Itu-lah hamba katakan pada

tuan hamba jangan di-alpakan sakalian ikatan peperangan kita

dan jangan di-lepaskan dia biar-lah sampai ka-pada tuan kita

boleh ia sakalian member! janji ka-pada tuan kita." Maka sembah
Phra Sang Dati Kuasa, " Tiada-kah duli tuanku kembali bersama-
sama ka-benua Siam ?

9
\ Maka kata menteri Kelaham, " Akan

hamba ini hendak langsong ka-negeri Kedah merajakan raja di-

dalam negeri itu, maka sekarang ini bertemu dengan raja Kelana
Hitam ia pula kunun hendak menjadi raja di-dalam negeri Kedah
ini dengan angkatan sakali, maka bertemu dengan hamba pada
tempat ini di-suroh ia sakalian kembali ka-tempat-nya di-kata-

nya pula hamba menggalang-galangkan kehendak-nya serta di-

suroh-nya pula hamba keluar ka-medan peperangan itu-lah yang
telah jadi ini." Maka sembah raja Legur dan segala raja-raja

suku yang liadzir lima buah negeri itu yang hampir kota menteri

Kelaham, " Jikalau demikian hal tengku di-titahkan oleh raja

yang maha besar sa-patut-lah bagi hamba sakalian saudara ber-

saudara lima enam buah negeri ka-sa-belah selatan menanggara
ini mengiringkan duli tengku hendak turun ka-negeri Kedah itu,

siapa tahii kalau-kalau datang pula seteru musoh boleh-lah hamba
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tumpu sakalian ini menjadi kawan dan meramaikan tengku."

Maka kata menteri Kelaham ka-pada raja Legur, " Jangan-lah

saudara-ku sakalian menaroh susah hamba hendak pergi ini sa-

kadar bantu hamba meramaikan peperangan raja Kelana Hitam itu

pun ada-lah, hendak-lah saudara-ku pulang ka-tempat masing-

masing, jika datang haru hara hamba beri khahar ka-pada saudara

hamba serta himpunkan segala ray at mana yang ada hidup."

Sa-telah itu maka menteri Kelaham pun berjamu makan
minum bersuka-sukaan tiga empat hari lama-nya di-kota itu.

Maka raja gergasi keempat itu pun bermohon-lah kembali mem-
bawa raja Kelana Hitam Perut itu ka-benua Siam, dan segala.

raja-raja Legur sakalian-nya pun bermohon-lah kembali ka-negeri-

nya serta mengantarkan makanan pada menteri Kelaham. Maka
menteri Kelaham pun berjalan-lah dengan segala tentara-nya serta

dengan beberapa pula segala raja-raja yang lain. Ilata maka
terus-lah menteri Kelaham berjalan ka-negeri Kedah mengikut
susur tepi laut. Maka tatkala itu gunong Tanjong itu sudah jauh

ka-daratan dan ka-hal)isan pulau itu Pulau Kering itu pun sudah

menjadi daratan. Maka ia sakalian pun berjalan-lah susur tepi

laut itu di-lihat-nya banyak segala perahu belayar pergi mari.

Maka sampai ka-pada suatu tanah yang tinggi sadikit maka pada
tempat itu ada-lah anak sungai. Maka banyak ikan dan binatang

perburuan ada-lah di-situ, maka menteri Kelaham pun berhenti-

lah menyuroh orang-nya perbuat sa-biji kota parit-nya akan tempat
ia hendak bermain serta menyuroh orang pergi membawa surat

ka-pada menteri keempat jikalau ada sudah raja di-dalam kota

negeri itu pun bawa-lah serta raja itu bermain-main ambil ikan

dan berburu segala binatang di-dalam hutan karna banyak sudah

sakalian-nya siap dengan kota parit ia sakalian perbuat tanah

di-sungai Sala liama-nya. Maka orang yang di-suroh itu pun ber-

niohon lain berjalan menuju ka-kota raja Besiong. Tiada berapa

lama-nya ia berjalan itu, maka sampai-lah ka-kota raja Besiong.

Tatkala itu maka menteri keempat dengan raja-nya pun dudok
mengorek Sungai Kuala Muda nama-nya karna sakalian-nya pun
hendak mendekatkan dengan kota aur raja Besiong itu dengan
laut serta hendak membetulkan tali aver sungai besar itu, karna
sungai lama-nya itu sangat berbelit, l'agi pun hendak di-kambuskan
menjadi sungai tua-lah. Maka orang itu pun datang-lah memberi
surat nengliulu Kelaham itu, maka di-suroh raja oleh menteri

keempat. Sa-telah sudah maka masing-masing pun kembali-lah

ka-kota sakalian-nya bersiapkan segala kelengkapan raja hendak
berangkat ka-hutan rimlia belantara itu serta membawa alat per-

buruan dan alat meiigambil ikan. Sa-telah sudah maka berangkat-
lah sakalian mengiringkan raja-nya itu terlalu-lah ramai-nva
berjalan itu sanibil memungut segala bunga-bungaan dan buah-
buahan barang di-mana hari malam berhenti-lah sakalian berbuat

pondok teratak, jika hari siang niencbari wilahar dan kubang
menangkap ikan terlalu-lah ramai-nya, maka antara tiga empat
hari berhenti di-situ, maka berjalan-lah pula hingga sampai ka-
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kepala gunong Jerai. Maka di-situ pun terlalu ramai-nya saka-
lian memungut buah-buahan ; lalu berjalan pula ka-tepi laut itu

pun berhenti pula mengambil ikan laut dan ketam siput pun ter-

lalu-lah banyak sa-kali. Hata maka sampai-lah ka-Sala itu, maka
di-lihat-nya sudah terdiri sa-buah kota dengan balai-nya yang
di-perbuat oleh tentera Siam. Maka segala menteri Siam pun
segera-lah keluar menyambut raja Kedah dengan menteri keempat
itu bawa masok ka-dalam kota langsong naik dudok ka-balai peng-
hadapan semayam-lah raja-nya. Maka menteri hulubalang saka-

lian pun dudok menyembah serta menjunjong duli raja-nya, lalu

menteri Kelaham pun mengeluarkan surat dari-pada raja benua
Siam itu lalu di-unjok ka-pada menteri keempat. Maka menteri
pun menyambut di-junjong-nya serta di-suroh bacha surat itu.

Telah sudah maka tetap-lah nama raja itu Raja Phra Ong Maha-
podisat. Telah demikian maka menteri keempat pun meneherita-

kan perentah beroleh anak raja itu dengan di-ambil oleh gajah
kesaktian itu dari-patla mula-nva datang ka-akhir-nva ka-pada
menteri Kelaham. Maka menteri Kelaham pun berkata, " Datang
ini pun dengan di-titali oleh raja maka besar dengan demikian
jua kehendak-nva. Maka sekarang ini telah senipurna-lah sudah.

Di-dalam itu pun sa-muga-muga-nya pantas hamba sakalian datang

hala ka-negeri Kedah ini; jika tiada, alang-kah susah menteri

keempat dengan raja Phra Ong Mahapodisat berperang dengan
raja Kelana Hitam ia datang hendak menjadi raja di-dalam negeri

Kedah?" Maka kata menteri keempat, "Sekarang mana juga

raja Kelana Hitam itu?" Maka kata menteri Kelaham, " Sudah
hamba berperang dengan dia, lalu hamba suroh tangkap sakalian-

nya hamba hantarkan ka-benua Siam ka-pada raja yang maha
besar." Maka kata menteri keempat, " Jika demikian beruntong-

lah hamba sakalian tiada hendak mati." Sa-telah itu lalu di-

perjamukan makan minum pula ka-pada sakalian-nya itu serta

dengan memalu bunyi-bunyian dan mengajarkan raja Phra Ong
Mahapodisat itu sharat orang menjadi raja mau-lah baik-baik

menaroh banyak sabar dan mengasehani di-atas segala rayat bala

dan dari-pada hamba sahaya sakali pun mau-lah dengan adil

dan murah hati dengan memberi derma kurnia sedekah akan fakir

miskin; dan yang patut di-bunoh sa-hari itu pun hendak-lah di-

taroh sampai tiga empat hari supaya di-halusi baik-baik baharu
di-bunoh; dan yang mana jadi raja di-dalam negeri Kedah bumi
tanah itu itu pun jangan dudok sa-tempat buat kota parit tempat
diam itu dan mau-lah ada sa-orang raja yang memegang negeri

mau-lah suatu kota; maka menjadi ramai-lah orang bumi tanah

Kedah, baharu-lah sangat menjadi tanah daratan; yang tempat
kita dudok ini pun baik tempat bumi tanah yang baik dengan

rata-nya boleh di-perbuat seperti kota parit akan tempat segala

raja-raja, hendak buat negeri dudok itu. Telah demikian penga-

jaran menteri Kelaham, maka menteri keempat dan sakalian-nya

pun membenarkan dengan pengajaran itu. Maka dudok-lah raja

Phra Ong Mahapodisat dengan menteri Kelaham bermain-main
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ikan laut dan ikan darat serta memburu segala binatang dari-pada
rusa kijang terlalu-lah suka hati raja Phra Ong Mabapodisat ber-

main-main itu, jika malam di-bawa tidur dudok bersama-sama,
jika siang bangun dari-pada tidur-nya di-bawa berjalan naik gajah
sa-orang sa-ekur naik dengan aring dan anjing pemburu di-iring-

kan oleh menteri hulubalang para penggawa sakalian terlalu ramai
dengan tempek sorak-nya pun bergemuroh terlalu-lah adzmat-
nya.

Hata ka-pada suatu hari maka sampai waktu tengah bari

rembang, maka sakalian-nya pun berhenti-lah lelah-nya dari-pada

mengambat rusa dan kijang itu. Maka raja Phra Ong Maha-
podisat pun berhenti di-atas gajah kenaikan-nya, maka terlihat

ada sa-buah rumah orang tua berdua laki isteri-nya. Maka ada-

lah pula sa-batang l)uloh betong di-dalam buloh yang banyak
itu dudok tersandar ka-pada susur rumah orang itu. Maka ada-

lah sa-batang kechil perdu-nya dan kechil hujong dan sama tengah-

nya besar sa-ruas buloh. Maka di-titahkan oleh raja Phra Ong
Mabapodisat di-suroh kerat ambil buloh yang besar itu sa-ruas

di-suroh-nya bawa pulang ka-kota-nya di-dalam hati-nya terlalu-

lah kaseh akan buloh itu. Sa-belah petang hari matahari pun
tedoh-lah sadikit maka masing-masing pun mengusir pula segala

peburuan terlalu-lah ramai-nya dengan tempek sorak-nya. Maka
hari pun malam-lah, sakalian-nya kembali ka-kota dan ka-tempat

perhentian-nya masing-masing; demikian-lah pada tiap-tiap hari

pekerjaan raja Phra Ong Mabapodisat di-bawa oleh menteri Ive-

laham dengan menteri keempat bermain ka-hutan Sala itu dan ka-

laut bermain mengambil ikan laut itu pun demikian juga serta

menanti orang membuat pohon bunga emas dan bunga perak tanda

persembahan raja Phra Ong Mabapodisat sudah jadi raja di-negeri

Kedah itu. Antara lima bulan lama-nya maka raja Phra Ong
Mabapodisat dengan menteri keempat pun bermohon-lah ka-pada

menteri Kelaham pulang ka-negeri Kota Kuala Muda itu. Maka
menteri Kelaham pun demikian juga dengan beberapa pengajar-

nya orang menjadi raja itu. Maka ia pun membawapulang pohon
bunga emas bunga perak itu akan raja benua Siam serta tanda ia

datang merajakan raja di-negeri Kedah itu; dengan sebab itu-lah

menteri Kelaham lama benar ia diam di-negeri Kedah tolong me-
lengkapkan segala jenis bunga emas itu menjadi ia perbuat kota

dan rumah di-sungai Sala itu serta bermain-main ka-hutan berburu
mengambil ikan serta menanti sudah bunga emas itu. Sa-telah

sudah di-perbuat-nya maka menteri Kelaham pun sama-sama ber-

jalan kembali ka-benua Siam mengadap raja yang maha besar
persembahkan sakalian hal yang telah terlalu itu di-dalam negeri
Kedah dengan persembahan bunga emas itu. Hata tiada-lah ber-

putus raja benua Siam dari-pada mengantar surat utusan ka-
negeri Kedah tiada-lah lagi berselang tahun tanda berkaseh pergi
datang pada tiap-tiap tahun-nya, Ada pun raja Phra Ong Maha-
podisat dengan menteri keempat pulang ka-kota Kuala Muda itu.

Maka terlalu-lah banyak-nya masing-masing beroleh daging per-
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buruan dan ikan. Maka dudok-lah raja Phra Ong Mahapodisat
dengan menteri keempat di-kota Kuala Muda itu memerentahkan
sangat-lah murah-nya. Maka raja perempuan sangat-lah kaseh-
nya akan raja P'lira Ong Mahapodisat tetapi pun sunggoh demikian
ada sa-dikit tiada suka dengan sebab anakanda baginda itu tiada
di-peroleh anak itu. Maka raja perempuan dengan beberapa kaul

clan bernadzar dengan bertapaan meminta doa akan datok nenek
orang tua dan raja yang dahulu-dahulu biar boleh anak raja Phra
Ong Mahapodisat itu. Hata antara berapa tahun dan bulan-nya
maka isteri raja Phra Ong Mahapodisat pun hamil-lah lain di-

adakan oleli raja perempuan dan raja Phra Ong Mahapodisat
dengan seperti-nya. Sa-telah genap-lah bulan-nya, maka isteri

raja Phra Ong Mahapodisat pun beranak-lah sa-orang laki-laki

yang terlalu elok rupa paras-nya menurut rupa nenda baginda
raja yang tna Marong Mahapodisat terlalu-lah baik rupa-nya.

Maka terlalu-lah suka raja perempuan melihat ehunda baginda
itu, lain di-pungut oleh raja Phra Ong Mahapodisat anak menteri
hulubalang jadi inang pengasoh-nya. Maka raja Ong Maha-
podisat pun menamakan anakanda baginda itu dengan nama raja

Phra Ong Mahawangsa. Demi raja perempuan dan sakalian-nya

mendengar nama ehunda baginda itu seperti gelaran nama raja

}^ang besar itu, maka masing-masing pun terlalu-lah suka. Maka
di-pelihara-lah oleh raja perempuan ehunda baginda itu dengan
seperti-nya. Dengan hal yang demikian makin sa-hari makin
besar-lah bertambah dengan rupa paras-nya. Maka sakalian yang
memandang pun gemar kaseh akan dia. Ada pun ayah-nya raja

Phra Ong Mahapodisat akan buloh betong itu di-taroh-nya susur
dengan tempat peraduan-nya tiada-lah berjauh dengan dia karna
sangat kaseh akan-nya serta pula buloh itu pun makin sahari maldn
besar. Sa-telah demikian maka genap-lah bilangan dan waktu
yang sejahtera maka buloh betong itu pun peehah-lah lalu keluar

sa-orang kanak-kanak laki-laki terlalu sakali baik rupa paras-nya.

Maka sakalian pun terkejut-lah dengan hairan melihat budak itu.

Maka raja Phra Ong Mahapodisat pun segera mengambil men-
jadikan anak-nya serta dengan inang pengasoh-nya ; maka di-nama-
kan budak itu raja Buloh Betong; maka di-peliharakan-nva lah

dengan seperti-nya mengikut istiadat anak raja yang besar-besar

juga clari-pada sa-hari ka-pada sa-bulan bertambah-tambah-lah

rupa-nya dengan elok segala budi- pekerti-nya itu. Maka raja

Phra Ong Mahapodisat kedua laki isteri pun terlalu-lah menaroh
sayang-nya ka-pada raja Buloh Betong itu seperti anakanda ba-

ginda raja Phra Ong Mahawangsa itu-lah di-perbela-nya tiada ber-

lainan lao'i. Maka baginda muafakat dengan menteri keempat
tiada suka hendak dudok di-kota raja Besiong karna ia beroleh

putera itu. Maka menteri keempat pun mengajak raja itu pergi

berjalan menehari ikan ka-tepi laut sambil bermain-main mem-
buru segala binatang. Sa-telah demikian maka berjalan-lah saka-

lian-nya dari-pada tepi laut Kuala Muda itu maka sampai-lah ka-

Tanjong Puteri. Maka di-lihat-nya tanah bumi itu tiada jua
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berkenan di-hati-nya ; maka berjalan langsong ka-bukit Meriam,,
maka masok-lah di-hati-nya lain di-perbuat kota istana di-atas

Bukit Meriam itu henclak hampir dengan bukit Penjara raja Be-
siong. Maka raja Besiong pun berkota juga di-bukit Penjara itu

sungai pun elok yang bernama sungai Dedap. Maka tempat itu

pun di-perbuat suatu kota tanah kalau-kalau ada di-langgar orang.
Maka raja Phra Ong Mahapodisat pun bertitah ka-pada menteri
keempat menyuroh orang perbuat kota istana ka-pada tempat itu.

Sa-telah itu maka menteri keempat pun menyuroh-lah sakalian

orang perbuat-lah. Maka baginda itu pun tiada khali lagi ber-

ulang-ulang mengadapi orang bekerja itu.

Bermula maka ada-lah ka-pada suatu hari datang aver bah
sangat-lah besar-nya. Maka raja perempuan isteri raja Besiong
pergi ka-sungai. Maka di-lihat-nya ada sa-buah bukit yang kechil

seperti sa-buah rumah rupa-nya hanyut hilir dari hulu sungai

Kuala Muda itu yang teramat puteh rupa-nya menuju ka-pada
raja perempuan. Demi di-lihat-nya bueh jua rupa-nya yang datang
itu, maka di-harong oleh raja perempuan bueh itu. Hata maka
sampai ka-tengah bertemu-lah dengan sa-orang budak perempuan
yang teramat baik rupa paras-nya. Maka segera di-ambil oieli

raja perempuan budak itu di-bawa kembali ka-istana. Sa-telah

itu (li-namai oleh raja perempuan budak itu Puteri Seluang. Maka
di-peliharakan seperti anak di-jadikan serta di-beri inang pengasoh-

nya. Maka raja Phra Ong Mahapodisat terlalu-lah kaseh mesera-

nya oleh melihat rupa paras-nya seperti anakan indera dewa rupa
serta dengan laku-nya Puteri Seluang itu. Maka di-kenakan oleh

raja perempuan segala kelengkapan pakaian anak raja-raja. Maka
makin sangat bertambah-tambah baik rupa-nya dari-pada sa-hari

ka-pada sa-hari makin besar dan eherdek-nya. Maka raja Phra
Ong Mahapodisat pun tiada berhenti dengan berulang-ulang men-
gerahkan segala rayat mengerjakan kota istana di-bukit Meriam
itu dan menyuroh orang aturkan rumah dan pondok teratak segala

orang pergi mengambil ikan. Maka terlalu-lah ramai-nya saka-

lian ka-pada masa itu di-dalam negeri Kedah karna sangat adil

dan insaf raja Phra Ong Mahapodisat di-atas segala rayat bala

serta pula dengan baik budi bahasa-nya. Maka tiada-lah terani-

aya lagi segala isi negeri itu dan segala makanan dari-pada aneka

jenis pun terlalu maamur-nya. Hata maka maharaja Phra Ong
Mahawangsa pun besar-lah sedang remaja putera patut ia beroleh

rumah sudah dengan baik budi pekerti-nya serta dengan tegur

sapa-nya. Maka di-suroh oleh ayah-nya bermain-main senjata

bertikam-tikaman di-atas kuda dan berlawan dengan raja Buloh

Betong. Maka jadi pandai-lah kedua-nya naik kuda dan bermain

senjata pada sa-genap tepi laut itu. Maka raja Phra Ong Maha-
podisat pun menchari sa-orang anak raja perempuan yang balk

paras-nya di-kahwinkan dengan raja Phra Ong Mahawangsa di-

bawa-nya dudok bersama-sama di-kota yang baharu di-perbuat itu.

Maka raja Buloh Betong pun di-nikahkan dengan Puteri Seluang

itu. Maka di-serah oleh baginda kota istana lama yang bekas
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raja Besiong itu ka-pacla anakanda baginda kedua-nya itu. Maka
menjadi pergi datang-lah raja Buloh Betong mengadap ayah-nya
dan bermain dengan saudara-nya raja Phra Ong Mahawangsa.
Maka kota kedua buah itu pun makin ramai tiada berputus segala

dagang senteri pergi datang. Maka di-dalam itu pun raja Phra
Ong Mahapoclisat pun menyuroh lagi orang pergi menchari tanah
bumi sa-belah matahari liidup autara barat laut yang dapat di-

perbuat kota istana buat negara akan anakanda baginda raja Phra
Ong Mahawangsa dan raja Buloh Betong yang lain dari-pada

tanah bumi Kuala Muda itiu karna badan-nya sudah tua lagi pun
menteri yang tua itu pun sudah dzaif badan-nya. Maka di-dalam
dudok berkira-kira itu maka raja perempuan sakit-lah yang amat
sangat sampai ka-pada hilang-nya. Sa-telah itu maka di-perentah-

kan oleh raja Phra Ong Mahapodisat dengan menteri keempat
mengikut seperti istiadat raja yang besar di-simpankan di-hulu

sungai pulau Tiga itu serta di-suroh oleh raja perbuat langgar

dan kacha puri akan raja perempuan itu. Maka raja Ong Maha-
podisat pun dudok-lah dengan anakanda baginda kedua serta

dengan menteri keempat di-dalam kemashghulan. Tiada berapa

lama-nya maka menteri keempat sa-orang ka-pada sa-orang datang-

lah sakit sampai ka-pada hilang-lah keempat-nya. Tatkala demi-

kian maka bertambah-tambah kemashghulan -lah baginda itu. Sa-

telah itu maka cli-ambil pula oleh baginda akan anak-anak menteri
keempat itu di-jadikan ganti ayah-nya. Maka anak menteri ke-

empat pun memerentahkan mengikut ayah-nya masing-masing tiada

bersilapan lagi. Maka raja Phra Ong Mahapodisat pun hilang-lah

sedikit perehintaan-nya. Maka baginda pun merajakan anakanda
baginda raja Phra Ong Mahawangsa itu menjadi raja di-dalam

negeri Kedah serta menyuroh anakanda baginda raja Buloh Betong
berjalan melihat bumi tanah yang balk hendak di-perbuat kota

istana serta di-beri-nya dengan segala menteri hulubalang rayat

bala tentera mengiringkan anakanda baginda itu. Maka raja

Buloh Betong pun berjalan-lah bersama-sama dengan orang yang
di-suroh oleh baginda itu. Maka peninggal raja Buloh Betong
berjalan itu, maka raja Phra Ong Mahapodisat pun datang-lah

gering-nya langsong hilang-lah baginda itu. Maka di-perentahkan

oleh anakanda baginda raja Phra Ong Mahawangsa dengan segala

menteri hulubalang dengan adil murah-nya memeliharakan segala

rayat bala tentera-nya. Ada pun raja Phra Ong Mahawangsa itu

sangat-lah gemar ia meminum arak api clan arak nasi akan men-
jadi tuboh-nya sihat dari-pada penyakit. Maka di-taroh-nya ber-

tempayan banyak-nya tiada-lah kurang, bahawa sa-sunggoh-nya ia

meminum arak itu hingga bangun sahaja dari-pada tidur-nya sa-

belum ia membasoh muka pada ketika itu di-minta-nya suatu piala

chawan kaeha yang berisi arak. Maka di-tuang-nya ka-mulut-nya.

Sa-telah sudah ia minum itu baharu-lah membasoh muka-nya dan
makan sireh, demikian-lah pada tiap-tiap hari sa-lama-lama-nya

;

tetapi ka-pada waktu ia makan minum tiada sakali-kali di-perbuat-

nya, melainkan pada ketika ia sakalian bersuka-sukaan makan
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minimi dengan menteri hulubalang-nya, baharu-lah ia meminum
arak api dan arak nasi, tetapi raja Phra Ong Mahawangsa itu

tiada man mendatangkan khial dan mabok kalan-kalan menjadi

gila atau pening ka-pada-nya hingga sa-hari sa-kali jua ia me-
minum itu ada-nya.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan negeri Baghdad itu

sa-lama peninggal nabi Muhammadrasul Allah saPllahu alaihi wa-
salam antara lima tahun nabi Allah wafat di-negeri Medinah itu,

maka banyak-lah segala aulia dan keramat dengan shareat nabi

Muhammadrasul Allah di-dalam isi negeri Baghdad itu. Maka
tatkala itu tuan shaikh Nur Aladin turun dari Mekah datang ka-

negeri Jawi ya-itu negeri Acheh membawa kitab shareat ugama
islam. Maka di-negeri Baghdad itu ada-lah sa-orang tuan shaikh

Abdullah Baghdad nama-nya ya-itu sa-orang aulia lagi dengan
mustajab dan makbul segala doa-nya serta dengan beberapa banyak
anak murid-nya hingga sampai beratus-ratus. Maka tuan shaikh

itu sudah tua sadikit dengan berbuat amal ibadat sahaja ka-pada
Allah subhana wataala dengan membawashareat nabi Muhammad
rasul Allah dengan kebetulan kitab yang mulia lagi yang keramat
ya-itu-lah di-namakan koran dengan di-takuti pula oleh shaitan

lblis dengan sebab kebenaran lagi jalan yang betul dari-pada ugama
islam lagi akan datang ka-hadapan, dan lagi tersebut pula ke-

benaran koran di-dalam-nya dengan beberapa ratus kitab dan ke-

benaran yang di-tinggal oleh nabi Muhammad rasul Allah akan
segala umat-nya. Maka jadi bersalahan dari-pada umat nabi yang
dahulu-dahulu itu dari-pada keramat kitab koran habis-lah hilang

hikmat dan ubatan-nya segala orang yang dahulu-dahulu itu dari-

pada ludani ya'ni yang terbang di-udara dan yang melata di-

bumi di-dalam laut dan dari-pada segala elmu Seher ya'ni elmu

3
Tang raib dari-pada yang tiada di-ketahui, maka henclak tau

tiada-lah hamba-nya pada zeman nabi akhir zeman ini boleh

mengetahui segala umat-nya melainkan dengan janji-nya juga;

dan lagi segala ubatan dan hikmat orang tua-tua .yang dahulu itu

tiada-lah menjadi guna; demikian-lah seperti itakad yang tiada

berbetulan itu seperti orang tua-tua yang dahulu kala-nya yang
menyembah berhala yang di-perbuat yang boleh berkata-kata atau

tiada dapat berkata-kata seperti pohon kayu yang di-sembah-nya

dan seperti matahari yang di-sembah-nya dan seperti binatang

yang di-sembah-nya dan seperti binatang yang ber jalan di-bumi

empat kaki itu pun di-kata-nya tuhan seru Alam yang di-sembah-

nya. Maka sakalian-nya itu jalan yang tiada berbetulan pada
itakad-nya habis-lah hilang dan binasa umur shareat turun kitab

koran ka-pada nabi Muhammad rasul Allah itu karna habis-lah

segala kitab dan hikmat dan ubatan orang tua-tua yang dahulu
kala yang jadi itu pun di-buangkan oleh segala malaikat ka-laut

yang bernama Kulzum itu dengan sebab hendak menetapkan shareat

nabi Muhammad rasul Allah dengan keramat kitab koran dan
hendak menentukan itakad yang sa-benar-nya yang bernama ugama
islam wa rahmatu'l-llahi wabarakatoh. Shahadan maka ada-lah
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sa-orang Shaikh Abdullah anak imani. Maka ia turim dari Makah
berguru ka-pada shaikh Abdullah tua di-dalam negeri Baghdad
itu clari-pada Kitab fatihah dan kitab sufi dan mengajarkan koran
tafsir. Maka karna tuan shaikh Abdullah itu sedia ia membacha
koran yang tiga puloh juz itu hafadz di-mulut-nya jua tiada lagi

ia melibat koran. Maka tiada-lah ia berhcnti dari-pada membacha
koran hingga tidur dan makan dan ka-sungai ia diam, lepas dari-

pada itu tiada ia diam mulut-nya dari-pada membacha koran.

Maka sangat-lah shaikh Abdullah imani menghafadzkan koran

itu. Maka ia membacha tafsir. Maka bertemu-lah shaikli Ab-
dullah dengan iblis mengharu-hara akan segala manusia di-dalam
tafsir itu, dapat-lah iblis itu mendayakan segala elmu dan hikmat
dan alim pandita dengan beberapa pula tipu daya sa-olah-olah

dengan tiada bersakit di-dalam tafsir itu. Maka pada suatu hari

pergi-lah shaikh Abdullah mengadap guru-nya shaikh Abdullah
tua, kata-nya, " Hamba tuan pohonkan tuan pertemukan penghulu
shaitan dan iblis itu dengan hamba tuan hendak belajar dan me-
libat dari-pada segala ubatan yang di-jalankan di-atas segala

manusia dan makhlok dengan izin kadam tuan juga pertemukan
hamba tuan. Demi shaikh Abdullah tua mendengar kata dan ke-

hendak murid-nya itu, maka ia pun tertawa kata-nya, " Tiada
dapat tuan hamba bertemu dengan penghulu shaitau dan iblis itu,

neschaya habis-lah tertinggal segala ajal dan ibadat tuan hamba
ka-pada Allah taala di-bawakan ka-pada jalau yang sesat." Maka
sembah shaikh Abdullah ka-pada guru-nya. " Biar-lah ia hamba-
mu tinggalkan dahulu, melainkan hamba pohonkan beri-lah izin

akan hamba hendak berjalan melihat segala perbuatan itu, boleh-

lah hamba tuan ketahui sakalian-nya." Maka kata guru-nya,
" Jikalau demikian, pergi-lah tuan ka-tengah padang di-bawah

pohon kayu yang besar itu dengan segala pakaian tuan hamba
jangan tinggal barang suatu jua pun. Ada pun ketika waktu
sunyi tengali hari sedikit neschaya datang-lah ia yang bernama
penghulu shaitan iblis itu, insha'llah taala seperti rupa manusia
juga, bertanya-lah tuan hamba barang yang di-kehendaki ka-pada-

nya." Telah demikian maka tuan shaikh Abdullah pun bermohon-
lah ka-pada guru-nya pergi makan minum lain memakan dengan

;sa-lengkap pakaian dan mengambil ayer sembahyang lalu berjalan

menuju ka-bawah pohon kayu besar itu dudok dengan sa-orang

diri-nya serta membacha ayat koran. Ada pun tuan shaikh Ab-
dullah itu sa-telah sudah berjalan murid-nya itu, maka ia pun
mengambil ayer sembahyang dua rakaat satu salam serta meng-
angkatkan tangan meminta doa ka-pada Allah subhana wataala

pinta di-pertemukan shaitan iblis itu dengan murid-nya yang dudok
menanti di-bawah pohon kayu besar itu. Sa-telah sudah ia mem-
bacha doa hajat pula. Bermula shaikh Abdullah imani itu ia

dudok-lah di-bawah pohon kayu itu sampai-lah ka-pada waktu
rembang matahari sambil membacha koran dengan perlahan-lahan

tiada berhenti, tiada juga datang-nya makin sangat di-bacha-nya

koran itu. Hata sa-ketika datang-lah bunyi seperti orang ber-
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jalan datang menampar pipi yang kanan dengan amat keras sepak-

nya terlalu sakit rasa-iwa. Maka di-paling ka-kiri ka-kanan tiada

juga kelihatan orang menampar ia itu. Maka di-gosokkan hendak
menghilangkan sakit itu sa-bagai jua ia membacha koran itu tiada

herhenti mulut-nya. Sa-telah datang pula seperti orang menam-
p>ar pipi-nya sa-belah kiri juga dengan terlalu amat sakit-nya

hingga terkejut tiacla di-lihat orang yang menampar-nya itu.

Maka ia pun segera bangun lari pulang, pada fikir-nya jika sakali

lagi ia ken a tampar itu, tentu-lah mati ia. Maka ia pun sampai-

lah datang mengadap guru-nya. Maka di-tanya oleh guru-nya
mengapa tiada bertemu seperti hajat yang di-kehendaki itu. Maka
iata shaikh Abdullah, " Sunggoh pun tiada bertemu tetapi sa-

rasa bertemu-lah karna sa-hingga sepak tampar-nya pun seperti

akan terchabut rasa-nya gigi hamba kedua belah pipi." Maka
kata guru-nya, "Apa juga tuan hamba kerjakan dudok itu?"
Maka kata shaikh Abdullah, " Tiada apa-apa hanya diam juga
dengan membacha ay at koran sahaja." Maka kata guru-nya,
*' Harus-lah tiada kelihatan di-mata, karna ia takut dan benchi

iiada boleh mendengar ay at koran itu." Maka kata tuan shaikh

Abdullah, " Tiada-lah hamba ketahui ia takut atau benchi akan
ayat koran itu hamba bacha perlahan-perlahan sahaja." Maka kata

guru-nya, " Jikalau perlahan sakali pun di-ketahui-nya juga nes-

chaya undur-lah ia dari-pada kita." Maka kata shaikh Abdullah,
*" Biar-lah, jika demikian esok-lah hamba pergi pula berdiam akan
diri hamba dengan tiada berkata-kata suatu pun." Maka shaikh

Abdullah pun berhenti-lah pada malam itu. Telah keesokan hari-

nya, maka shaikh Abdullah pun pergi-lah meminta izin ka-pada
guru-nya lalu berjalan-lah ia ka-pada pohon kayu. Maka guru-

nya pun sembahyang pula seperti dahulu itu. Maka shaikh Ab-
dullah pun dudok-lah menanti dengan berdiam diri-nya tiada ia

herkata-kata suatu jua pun hingga sampai tengah hari rembang
waktu sunyi, inaka datang-lah sa-orang shaikh yang berjanggut

panjang hingga menyapu ka-perut-nya serta dengan besar panjang.

Maka pakaian-n} Ta serban hijau dan baju jubah hijau serta ada
suatu tongkat di-tangan-nva, terlalu-lah hebat laku-nya memberi
dahshat ka-pada yang melihat-nya. Maka serta ia datang itu ia

memberi salam ka-pada shaikh Abdullah. Maka segera di-sahut

•oleh shaikh Abdullah, serta kata-nya, " Siapa juga tuan hamba
ini? " Maka jawab-nya, " Bukan-kan tuan hamba berhajat hendak
bertemu dengan hamba ? " Maka kata shaikh Abdullah, " Tuan
hamba-kah penghulu shaitan iblis itu ? " Maka kata-nya, " Hamba-
lah penghulu segala shaitan iblis. Apa jua kehendak tuan hamba
ka-pada hamba ini? " Maka kata shaikh Abdullah, " Hajat hamba
hendak berguru ka-pada tuan hamba." Sabagai mana dapat tuan
hamba hendak berguru ka-pada hamba karna mana-mana yang
tiada tuan hamba gemar, itu-lah yang hamba kerjakan sa-hari-

hari ini neschaya keteguran-lah tuan hamba sakalian pekerjaan

hamba itu, tiada-lah boleh tuan hamba berguru karna berlainan

perangai hamba dengan anak chuchu hamba sakalian sangat-lah
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banyak di-dalam alam dunia ini." Maka kata shaikh Abdullah,
" Ajarkan-lah juga ka-pada hamba. Maka sakalian perbuatan
tuan hamba itu hamba turut-lah ikut kehendak tuan hamba jikalau
tiada, mana-tah dapat sa-snatu pelajaran itu ? " Maka kata peng-
hulu iblis, " Jika man tuan hamba demikian itu, ambil-lah tongkat
hamba ini, pegang di-tangan, mari-lah kita berjalan." Sa-telah
itu maka shaikh Abdullah pun segera mengambil tongkat itu, lalu

menurut di-belakang iblis berjalan tiada kelihatan ka-pada mata-
nya. Maka perjalanan yang sa-bulan itu menjadi sa-saat jua
pergi-nya, jikalau malam kelam ka-pada manusia maka cherah
terang ka-pada-nya. Maka berjalan-lah kedua-nya masok ka-dalam
snatu kampong rumah rang baik datang-datang sahaja penghulu
shaitan anak chuqhu-nya sudali ada hadzir beribu-ribu keti banyak-
nya. Maka tatkala itu tuan kampong itu tengah hendak berkelahi

berbabil sa-orang sa-kerat kampong dan dusun itu. Maka anak
chuchu kedua pihak sama banvak. Maka penghulu shaitan pun
menyuroh anak ehuchu-nva berhimpun berkeliling itu dari-pada
kedua pihak kaum itu pun di-hunjam-nya dengan rahsia rang rail)

oleh penghulu iblis itu di-suroh berkelahi. Telah jadi sakalian-nva

berbunoh-bunoh dengan sorak tempek bergemuroh bunyi-nya dengan
tiada di-ketahui oleh manusia dan sa-tengah meminum darah-nya
sa-hingga habis mati segala laki-laki kedua kaum itu. Maka
sampai di-suroh dan di-hunjamkan ka-pada anak perempuan dan
ibu segala rang mati menuntuti bela anak laki-laki dan saudara
kedua pihak. Maka jadi berkelahi pula segala perempuan yang
teramat ramai-nya sampai berbunoh-bunoh pula tiada member!
takut dan ngeri lagi segala perempuan itu memegang senjata

dan menikam senjata-nva dari-pada besar fitenah shaitan iblis itu

hingga habis-lah sakalian-nva rebah berkehantaran. Maka ter-

tinggal-lah kampong dusun itu tiada berorang lagi. Maka ber-

jalan pula penghulu shaitan iblis ka-pada orang tempat yang lain,

tinggal-lah anak chuchu-nya di-tempat itu. Maka sampai-lah ia

ka-tempat orang berjual beli dari-pada serba dagangan dan makan-
an, dan apabila sampai ka-pada tempat yang chayer di-situ-lah

yang amat banyak berak kenching-nya serta di-suroh anak chuchu-

nya mereka itu. Maka berjalan pula penghulu iblis itu sampai-

lah ka-pada sa-orang perempuan yang baik rupa paras-nya, maka
kata-nya, " Sekarang aku hendak membacha kitab-ku/ J Maka di-

hampir dekat perempuan itu, lalu di-isharatkan oleh penghulu
iblis dengan di-selakkan kain di-dada-nya, lalu di-tolakkan sa-

orang laki-laki yang muda berkata-kata dan bergurau senda dengan
perempuan itu. Sa-ketika datang laki-nya perempuan itu. Maka
marah-lah ia langsong menchari berkelahi dengan orang itu. Maka
segera di-suroh ka-pada anak chuchu-nya mengachum orang itu

suroh bertikam. Maka jadi berbunoh-bunohan orang itu. Maka
berjalan pula penghulu iblis itu lalu kata-nya, " Aku hendak men-
gaji sadikit di-sini." Maka di-hampiri ka-pada orang tengah ber-

main judi, mana yang alali di-suroh-nya jual gadai segala kain

baju-nya serta segala harta benda-nya suroh lawan juga berjudi
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itu. Maka datang-lah' iiiarah orang yang alah itu karna banyak
sangat ia telah habis itu mau-lah ia mati dari-pada hidup rasa-

nya, hen dak pulang pun- harta anak isteri sudah habis. Maka di-

achum pula oleh iblis itu mana yang alah di-suroh berhutang pula
pada orang yang lain. Maka marah-lah orang itu menghunus keris

pada tangan orang lain bertikaman menjadi ramai-lah orang yang
berjudi itu bertikam sama sendiri-nya. Sa-telah tentu-lah penga-
jaran penghulu iblis itu, maka ia undur-lah dari-pada tempat
itu, pergi pula ka-pada suatu kedai sa-orang saudagar yang besar
lagi panclai ia meniaga. Maka banyak-lah dagang senteri datang
ka-kedai itu berjual beli segala dagangan. Maka saudagar itu

pun ada-lah ia menaroh kati kechil satu dan besar satu dan
menaroh chupak kechil besar. Maka ia pun bertimbang dan ber-

sukat dengan hak kechil itu dan menerima dengan hak besar itu.

Demi di-lihat oleh dagang yang di-tempat saudagar itu berjual
beli akan hal perangai saudagar itu demikian, maka di-achum
oleh penghulu shaitan itu akan orang itu jangan beri saudagar itu

membuat chupak kechil itu. Demi saudagar itu menengar kata
orang dagang itu maka di-achum-nya oleh penghulu iblis akan
saudagar dengan rahsia raib tiada di-ketahui oleh orang. Maka
saudagar itu pun sa-konyong memaki dengan kata tutur tiada ber-

ketahuan. Maka datang-lah marah orang dagang itu lalu meng-
hunus keris menikam clacla saudagar itu luka akan mati. Maka
ada-lah saudagar itu banyak anak chuchu-nya. Maka sakalian-

nya pun datang bertikam dengan orang dagang itu ; demikian juga
orang dagang banyak kawan-nya. Maka berhimpun-lah sakalian-

nya sama bertikam sa-hingga mati bertimbun-timbun berusong
kematian pulang ka-rumah-nya masing-masing. Maka hal sau-

dagar itu luka sampai pechah kepala-nya lalu mati di-tanamkan
orang. Maka berbunyi-lah suara dari dalam kubur saudagar itu

dengan kata-nya, " Kati kechil, kati besar, gantang kechil gantang
besar " yang demikian itu sampai tujoh hari tujoh malam, demi-

kian-lah orang yang menurut hawa nafsu shaitan iblis dengan
haloba dan tama' akan harta orang, demikian-lah di-peroleh-nya

menjadi rakan shaitan iblis itu. Maka di-bawa-nya ka-dalam

nuraka. Maka penghulu iblis berjalan pula bersama-sama tuan

shaikh Abdullah itu sampai-lah ka-pada suatu hutan tempat pen-

churi menyembunyikan diri-nya sa-puloh sa-belas orang hingga

beberapa tahun ia diam di-dalam hutan itu sampai bertimbun-

timbun segala jenis yang di-churi-nya itu. Maka tatkala itu ia

sakalian tengah membahagikan harta. Maka kata sa-orang, " Eng-
kau banyak," kata sa-orang, " Aku ini sadikit." Maka jadi ber-

bantah-lah sakalian-nya. Maka kata iblis, " Biar-lah aku hendak

beri ia sakalian menjadi pergadohan." Maka di-hunjamkan pada

hati mereka itu dengan ingatan yang jahat. Maka berbunoh-

bunohan-lah mereka itu sama sendiri-nya. Ada pun sakalian itu

bertikam dengan kejamkan mata-nya seperti babi luka-lah rupa-

nya terlalu-lah ramai anak chuchu shaitan itu bersorak dan ber-

tepok tangan dengan tempek oleh sebab sakalian-nya penchuri itu
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telah mengikut ajaran hingga sampai berkaparan mayat sakalian
orang itu. Maka penghulu iblis pun berjalan pula dengan shaikh
Abdullah masok ka-dalam sa-buah negeri. Maka kata penghulu
iblis, " Ini hamba hendak pergi ka-misjid hamba/" lalu ia masok
ka-pajak chandu. Maka banyak-lah ia berjumpa dengan orang
main judi dan makan chandu, itu-lah nama-nya misi'id shaitan.

Sa-telah itu maka berjalan-lah pula ia kedua maka bertemu dengan
beberapa perempuan muda-muda lalu di-hampiri dan di-suroh-nya
membuat kejahatau. Apabila sampai bagai kehendak shaitan itu,

maka anak ehuehu-nya yang banyak-banyak itu pun suka-lah serta

menepok tangan dengan tempek sorak-nya. Sa-telah itu maka
ia berjalan pula sampai sa-buah kampong rumah orang besar yang
sangat dzalim dan lagi menteri ka-pada raja negeri itu. Maka
ramai-lah orang berhimpun mengadap bertanya hukum hak-nya
di-ambil orang; dan sa-orang bertanya hukum dusun tanah kam-
pong rumah-nya di-ambil orang; dan sa-tengah bertanya akan
perahu-nya di-situ orang tiada mahu pulangkan balek ; dan sa-

orang bertanya hamba-nya di-larikan orang di-perbuatkan bini-nya.

Sa-telah itu maka datang-lah penghulu shaitan di-hampiri dudok
pada kadzi di-susur telinga-nya kadzi itu lalu di-hunjamkan rahsia

pacla hati kadzi itu segala harta orang itu di-suroh-nya himpun-
kan ambil ka-semua-nya dari-pada segala jenis orang yang ber-

tanya itu bawa ka-rumah kadzi itu. Maka oleh penghulu iblis di-

surohkan anak ehuehu-nya, sakalian pergi ambil harta benda dan
anak isteri-nya dan hamba sahaya-nya di-bawa masok ka-kampong-
nya; dan jikalau pacla orang yang besar harta itu terdudok sakali

pun di-suroh-nya ambil juga bawa pulang ka-rumah-nya : maka di-

kerjakan orang-lah. Dengan sa-ketika itu juga berhimpun ka-

pada rumah kadzi itu di-buat oleh haloba dan tama' akan harta

orang yang tiada dengan sa-benar-nya itu. Maka pergi-lah peng-
hulu shaitan ka-pada tuan empunya harta laki-laki dan perempuan
dan ka-pada sakalian yang ada biehara antara kedua pehak itu

yang menuntuti jua harta-nya dan yang menahan tuntuti itu.

Maka tiada man kadzi itu jatohkan hukum. Maka tiba-tiba di-

himpun ambil segala jenis harta itu. Saketika maka datang-lah

sakalian meminta di-kembalikan segala harta-nya itu. Maka kadzi

itu pun tiada berkata-kata lagi hingga masok-lah ka-rumah-nya
hendak makan nasi. Maka tiada ia tertunggu yang empunya
harta itu mengatakan hendak masok makan nasi : maka sa-konyong-

konyong raib-lah kadzi itu masok ka-rumah-nya. Maka pada
flkiran tuan yang empunya harta itu akan kembali harta-nya.

Maka datang-lah marah sakalian-nya itu
?

lalu menghunus senjata-

nya mengamok masok ka-rumah kadzi itu. Maka kaclzi itu pun
mati-lah tiada sempat ia makan nasi lagi. Maka akan anak ehu-

ehu-nya dan sahaya-nya ramai-lah sakalian-nya bertikam-tikam

dengan orang mengamok itu dan berbunoh-bunohan tiada-lah sem-

pat segala orang yang harapan menteri itu hendak menolong dan
memeliharakan rumah kampong terbakar itu karna banyak sangat

orang mengamok. Dan menteri itu pun mati-lah di-dalam ter-
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bakar dan kampong rumah-nya habis terbakar menjadi abu angim
Demikian itu peroleh-nya orang yang haloba dan tama' itu. Maka
penghulu shaitan itu pun berjalan-lah pula dengan Shaikh Ab-
dullah itu pergi ka-pada sa-buah negeri ; maka bertemu-lah dengan
orang fakir meminta sedekah lima orang di-dalam hutan rimba
sesat yang tiacla sampai ka-pada tempat segala manusia itu. Maka
masing-masing berdukong segala perbekalan makanan. Maka
bertemu-lah fakir itu dengan sa-pohon kayu berbuah dan berbunga
emas merah dan perak dari-pada perdu-nya hingga sampai ka-

puchok-nya kayu itu yang bersangkutan gelang subang dan keron-

chong gendit dan dari-pada pending agok sa-genap ranting dahan-
nya itu. Maka berhenti-lah lima orang fakir itu di-bawah pohon
itu. Maka penghulu shaitan pun hampir-lah ka-pada-nya. Maka
kata fakir itu, " Apa juga kita chari dari-pada sa-buah negeri ka-

pada sa-buah negeri, bukan-kah kita menchari emas perak? maka
sekarang bertemu-lah dengan kita emas perak yang tiada terbawa

oleh kita. Apa juga rupa bichara kita ini?". Maka di-hunjam-

kan oleh penghulu shaitan itu dengan rahsia raib pada hati fakir

itu, di-suroh tinggal segala perbekalan makanan itu. Maka jadi

muafakat mereka itu dengan tiada fikir himat-nya membuangkan
segala makanan yang di-dalam bekas-nya dengan kesukaan hati

kelima-nya itu. Maka di-ambil-nya segala harta yang berkenan

pada hati-nya masing-masing lalu di-buboh-nya ka-dalam bekas-

nya dukong ka-atas belakang-nya. Di-dalam itu pun sa-tengah

orang itu berpaling juga ka-atas pohon itu di-lihat-nya banyak jua
lagi yang berkenan pada hati-nya, lalu kembali pula di-ambil-nya

di-sangkutkan pada sa-genap leher-nya. Maka di-pesan oleh peng-

hulu iblis ka-pada anak chuchu-nya di-suroh turut binasakan serta

sesatkan sakalian jalan-nya. Maka di-turut-lah oleh kaum shaitan

itu akan fakir lima orang itu. Sa-telah itu maka penghulu iblis

itu berjalan-lah hendak masok ka-dalam negeri orang. Maka ber-

temu-lah dengan sa-orang yang bertapa elmu seher al-shahid hendak
jadi pahlawan dan hulubalang. Maka ia bertapa sangat keras

pertapaan-nya. Maka penghulu shaitan pun menampakkan diri-

nya seperti sa-orang shaikh berjanggut panjang sampai ka-dada-

nya berserban hijau berjubah hijau membawasa-biji yang bernama
buah delima di-tangan-nya serta di-hampiri dekat lalu memberi
salam. Maka orang itu pun segera-lah membukakan mata-nya

menyahuti salam itu serta kata-nya, " Siapa tuan hamba ini ?
"

Maka kata penghulu shaitan, " Hamba-lah yang hendak menyam-
paikan segala kehendak hati tuan hamba makan-lah buah delima

ini." Maka segera-lah di-ambil oleh orang bertapa itu di-lihat-

nya berchahaya-chahaya buah delima itu. Maka di-koyak di-ambil

biji-nya lalu di-masokkan ka-dalam mulut-nya. Serta termasok

sampai ka-rengkongan maka menjadi kelam mata-nya, tiada-lah

sedar akan diri-nya menjadi gila-lah orang bertapa. Maka peng-

hulu shaitan itu pun raib-lah di-mata-nya dan buah delima yang
di-tangan-nya itu pun hilang-lah. Maka orang bertapa itu pun
bertempek dan melompat berlari-lari ka-sana ka-mari di-dalam
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hutan itu jadi gila liuru-biru. Maka penghulu shaitan itu pun
masok-lah ka-dalam negeri orang bertemu dengan suatu bandarsah
tempat segala budak-budak mengaji. Maka penghulu shaitan pun
mendekati segala kanak-kanak itu di-hunjamkan di-dalam hati-

nya dengan kejahatan sa-mata-mata. Maka budak itu pun habis-

lah di-tinggalkan segala pengajian pergi bermain dan yang sa-

tengah pulang ka-pada ibu bapa-nya menjadi marah-lah guru-nya
di-panggil anak murid-nya di-pukul. Maka apabila di-dengar pula

oleh budak-budak yang lain kawan-nya kena pukul itu maka lari-

lah ia dan di-suroh panggil oleh guru-nya akan ibu bapa-nya suroh
membawa anak-nya. . Apabila datang maka di-pukul oleh guru-
nya itu di-hadapan ibu bapa-nya. Maka marah-lah ibu bapa-nya
budak-budak itu, berbantah-lah hingga berpanjangan gadoh-nya.
Maka mana budak yang mahu mengaji lagi di-ajak oleh guru-nya
bawa sa-bilah sa-orang parang masok ka-liutan menebang kayu.
Maka budak-budak itu pun sa-tengah jatoh pokok jadi tergeliat

sa-tengah-nya di-timpa oleh kayu. Maka apabila ia pulang ka-

rumah-nva berkhabar ka-pada ibu bapa-nya guru sudah berkerja

maka di-ambil oleh ibu bapa anak-anak-nya itu tiada beri mengaji
pada guru itu, dan di-serahkan mengaji ka-pada lain guru pula.

Maka ada pula sa-tengah budak-budak itu di-bawa oleh iblis me-
lihat segala permainan. Maka di-chari oleh ibu bapa-nya ka-rumah
guru-nya tiada bertemu, langsong chari ka-bangsal orang bermain-

main wayang. Sa-telah bertemu di-ajak pulang. Maka kata anak-
anak itu " Nanti-lah sa-bentar hendak melihat raja dan dato

Mambang itu ramai sunggoli." Maka ibu bapa-nya pun perkenan-
kan pula. Maka dudok-lah ia sama melihat dengan anak-nya
terlalu-lah ramai-nya. Maka jadi lupa-lah segala makan minum
tiada sedar ia sakalian dari-pada sangat kesukaan-nya sampai ka-

pada hak harta rumah pun di-ehuri oleh orang tiada ia sedar.

Maka guru budak-budak itu pun sendiri pergi menehari anak
murid-nya, demikian-lah di-perbuat shaitan iblis sa-hingga sa-

tengah orang tiada dapat sa-suatu pelajaran jua pun sampai mati-

nya. Sa-telah itu maka terlalu-lah suka hati-nya penghulu shaitan

itu serta kata-nya, " Itu-lah pengajian yang sempurna supaya La

boleh tolong sakalian manusia ka-dalam nuraka jahanam." Maka
ia pun berjalan pula lain bertemu dengan sa-orang bunting yang
tiada pernah beranak lagi dan laki-nya pun tiada beranak pula.

Maka si-bunting itu telah sampai bulan-nya, maka kedua-nya
sangat-lah berniat berkehendak akan anak itu. Maka kata peng-

hulu shaitan ka-pada orang-nya hantu ayer, " Hendak-lah engkau
perdayakan perempuan itu dengan tempayan karun yang di-dalam

ayer sungai." Maka kata hantu ayer, " Baik-lah." Maka hantu
ayer itu merupakan diri-nya satu tuan shaikh yang tua berpakaian

puteh pergi berdiri di-ulu laki perempuan itu, kata-nya, " Hai
laki-laki, bawa perempuan-mu pergi ka-sungai tempat yang ber-

lubok itu, ambil sa-biji tempayan yang berisi emas merah, boleh-

lah engkau berbini sa-orang lagi yang elok rupa paras-nya dari-

pada perempuan-mu yang ada itu/' Maka kata laki-laki itu di-
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dalam mimpi-nya/ " Bagimana aku hendak perbuatkan bini aku
itu, ia hendak beranak karna sudah sampai bulan-nya ? " Maka
kata orang tua itu, " Bawa oleh-mu pergi menjala barangkali

datang tempayan itu di-dalam jala-mu. Maka segera-lah engkau
tolakkan bini-mu ka-dalam lubok itu. Maka ambil-lah tempayan
itu. Telah demikian berturut-turut tiga malam datang." Maka
di-bawa-lah oleh laki-laki itu perempuaii-nya pergi ka-sungai

tempat berlubok itu, di-lihat-nya sunggoli ada tempayan itu ber-

menideh datang-nya baharu hendak di-pegang. Maka tempayan
itu pun menyembunyikan rupa-nya tenggelam sa-bentar datang
pula. Dengan hal yang demikian perempuan itu pun tunclok

melihat tempayan itu. Maka laki-nya pun champak jala-nya di-

sa-belah tangan, dan tangan yang sa-belah lagi itu menolakkan
bini-nya ka-dalam suugai itu lain segera ia meluchut akan tali

jala itu serta memegaug mulut tempayan karun. Sa-telah ter-

pegang-lah tempayan itu maka di-lihat pula oleh sa-orang-orangan

raja negeri itu lalu di-maalumkan ka-pada raja-nya. Maka raja

itu pun suroh ambil pada orang itu. Maka orang itu pun tiada

apa kata-nya ; maka tempayan karun itu pulang ka-pada raja ; dan
isteri yang di-kaseh itu pun telah mati, dan hendak melihat anak-

nya dengan bermat kaul itu pun hilang-lah, dan jala-nya hilang

pula. Maka kehendak-uya itu pun tiada sampai; demikian di-

perbuat oleh penghulu iblis itu. Maka penghulu iblis pun ber-

jalan pula ka-tempat yang bernama masjid-nya tengah ramai orang
melihat wayang dan menurimkan hantu. Maka kehendak-nya
oraug itu hendak berlaga kerbau dengan segala bunyi-bunyian.

Maka auak chuchu iblis itu pun berhimpun-lah beribu-ribu mem-
beri rahsia yang raib ka-pada segala mauusia mana yang jauh di-

«uroh-nya dekat melihat wayang dan berlaga kerbau itu. Maka
Derhimpun-lah segala manusia sa-hingga tinggal segala amal dan
ibadat yang sa-beuar-nya dan pekerjaan uafkah diri-nya pun ter-

tinggal-lah, demikian di-rasok-nya oleh penghulu iblis itu mana
yang suka mengikut sakalian kehendak-nya ; maka orang itu telah

mendapat chelaka-lah.

Sa-bermula maka ada-lah fakir lima orang yang mendukong
harta itu sa-telah keluar ia dari pohon kayu itu, tiba-tiba sesat-

lah ia sakalian sa-rasa susah-lah ia dengan tiada makan minum.
Maka terus-lah hampir kampong dusun orang. Maka kelima-nya

tiada terlangkah kaki hendak berjalan, lalu rebah tidur. Maka
di-dalam lima orang itu, ada sa-orang yang kuat boleh berjalan.

Maka kata-nya, " Biar-lah aku masok pekan pasar beli dari-pada

harang makanan bawa mari beri ka-pada mika sakalian." Maka
masing-masiug pun mengambil dari-pada sa-orang sadikit harta

di-dalam dukong-nya di-berikan ka-pada sa-orang itu. Maka ia

pun berjalan-lah masok pekan serta di-beli-nya apa-apa yang di-

kehendaki-nya. Maka dataug-lah iblis memberi ia tama' dan ha-

loba akan harta kawan-nya. Maka dataug-lah fikiran-nya, " Baik-

lah aku ambil sa-orang ka-pada aku sahaja sakalian harta kawan-
ku itu." Maka di-beli-nya tepong di-upah-nya orang berbuat roti
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yang baik-baik, ada-lah empat biji roti di-buboh-nya raehun maka
di-asingkan dari-pacla roti yang lain itu. Telah itu lalu di-bawa-
nya ka-pada kawan-nya empat orang. Maka keempat pun terlalu-

lah suka beroleh makanan itu, lalu makan-lah keempat-nya. Sa-
telah sudah makan menjadi kembali makanan habis tidur. Sa-
ketika sedar bangun sakalian-nya memakan pula maka makan
kelima-nya hingga habis roti itu hanya tinggal lagi empat biji jua
itu. Maka di-suroh-nya oleh kawan yang tama' itu akan memakan
roti yang lain itu habis sakali ; maka tiada man oleh kawan-nya.
Maka datang-lah marah kawan-nya yang keempat itu lalu di-

pegang tangan-nya ka-pada roti itu lalu makan-lah bersama-sama
keempat dan yang khianat makan jua oleh sebab marah malu itu.

Maka mati-lah kelima-nya berkaparan tertinggal-lah harta sakalian
itu, terhantar di-tanah akan habuan orang lain. Maka demikian-
lah jadi-nya mengikut tama' dan haloba jadi nafsu shaitan nama-
nya.

Ada pun penghulu shaitan dengan shaikh Abdullah lepas ia

keluar dari misjid orang pelaga kerbau itu. Maka ia pun masok
ka-pada suatu kampong rumah yang besar sa-orang saudagar yang
berbini empat dan bergundek empat menjadi delapan orang itu

masing-masing bangsa negeri jika tidur saudagar itu, maka isteri-

nya pun tidur berkeliling tiada berjauh lagi dengan dia. Maka
datang-lah penghulu shaitan di-beri-nya suatu rahsia yang raib

ka-pada perempuan yang delapan itu beri mati shahuat-nya. Maka
termasok ka-dalam hati kedelapan orang perempuan itu datang
muafakat dengan perangai yang baik kedelapan-nya menchari ubat
buboh-nya sa-orang sadikit di-atas saudagar itu. Maka saudagar
itu pun tiada-lah kuasa lagi shahuat-nya menjadi tiada berguna
lagi ka-pada segala perempuan. Maka bini saudagar itu habis-lali

berjahat dengan orang lain demikian-lah menurut hawa nafsu
shaitan.

Ada pun penghulu shaitan sa-telah sudah ia memasokkan
perempuan yang delapan itu, maka ia pun pergi pula ka-pada sa-

orang saudagar yang lain sa-bagai rupa saudagar itu juga, tetapi

isteri-nya sa-orang sahaja. Maka datang sa-orang menjual perem-
puan yang amat chantek rupa-nya, puteh kuning panjang nipis

tetapi ada juling mata-nya. Maka kata kawan-kawan saudagar itu
" Jangan tuan hamba beli perempuan ini, akhir-nya jahat sangat.^

Maka di-dalam hati saudagar itu sangat-lah berkenan akan perem-
puan itu. Maka ia pun membeli-lah perempuan itu lalu di-bawa-

nya naik ka-rumah-nya, di-buat bendahari pun tempat penyim-
pan segala harta. Maka pergi-lah perempuan bendahari ka-pada
saudagar berkhidmat. Maka kata saudagar, " engkau pergi-lah ka-

pada perempuan-ku," lalu ia pergi ka-pada isteri saudagar itu

kata-nya, " Tuan perempuan kaseh-ku ka-pada saudagar itu ia

sangat jahat karna hamba berjumpa ia berjahat dengan sa-orang

perempuan muda di-kedai-nya." Maka perempuan saudagar itu

pun menaroh sakit hati ka-pada suami-nya, kata-nya " Ingat-ingat

tuan saudagar karna tuan perempuan hendak membunoh tuan
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saudagar, karna ia ada menaroh sa-orang laki-laki yang muda ada
sekarang ini." Maka saudagar itu pun marah-lah akan isteri-nya.

Maka pergi pula perempuan bendahari ka-pada isteri saudagar pula
mengajarkan, ki Hendak-lah tuan perempuan jika kaseh akan tuan
saudagar tengah hari apabila tuan saudagar tidur lena itu ambil
penyukur tajam andam janggut saudagar itu, kaseh-lah tuan sau-

dagar akan tuan perempuan/ 5

Sa-telah keesokan hari-nya datang
lah saudagar itu tidur serta hendak mendengar rahsia isteri-nya.

Maka ketika itu penghulu shaitan pun hampir-lah ka-pada isteri-

nya itu. Maka perempuan bendahari itu pun segera memberi sa-

bilah pisau chukur kepala di-ambil isteri saudagar pergi hampir
kepala saudagar itu tidur dudok hendak mengandam janggut.

Maka saudagar itu pun berasa isteri-nya hampir kepala-nya serta

di-rasai janggut-nya di-ehapai oleh isteri-nya serta pula pisau di-

tangan-nya. Maka ia pun segera membukakan mata di-lihat-nya
" tentu-lah perempuan ini hendak menyembeleh leher-ku " ; lain

bangun saudagar itu menchapai keris di-tikam isteri-nya dengan
sakali tikam jua mati-lah. Maka datang-lah gempar mengata-
kan saudagar itu membunoh isteri-nya ; lain datang itu bapa sanak
saudara isteri-nya hendak menikam ka-pada saudagar itu. Maka
saudagar itu pun mati-lah bersama dengan isteri-nya yang tiada

empunya anak itu, bertimbun-timbun harta sakalian habuan orang

sahaja. Maka itu-lah rupa kitab shaitan yang teramat baik huknm
adat maana-nya dan herti-nya perempuan yang juling mata kuning
yang bengkak di-dada-nya itu. Maka ia-lah yang telah khatam
pengajian shaitan itu.

Maka penghulu shaitan kedua-nya pun keluar-lah dari negeri

itu menuju sa-buah kota raja yang bertentangan dengan iaut;

maka bertemu-lah dengan negeri raja Ivamishdzur nama-nya dua
bersaudara dengan raja Kamishkar nama saudara-nya lagi dengan
besar negeri-nya serta dengan banyak rayat-nya. Maka ada-lah

ka-pada raja Ivamishdzur itu sa-orang anak-nya perempuan yang
baik rupa paras-nya. Maka beberapa banyak anak raja-raja hendak
meminang tiada di-terima oleh raja Ivamishdzur; maka datang-lah

marah atas-nya itu. Maka tiada orang raja di-dalam tiga buah
negeri yang besar-besar jua yang pertama raja Kishar Alam nama-
nya sa-buah negeri yang kedua raja Pekerma Dewa nama-nya negeri

besar jua kerajaan-nya, dan yang ketiga raja Usui Alam nama-
nya itu pun sangat besar kerajaan-nya. Maka sakalian itu me-
minang tiada di-terima oleh raja Kamishdzur. Maka ia sakalian

pun pulang-lah dengan marah-nya serta di-suroh raja Ivamishdzur

perkukohkan segala kota parit pun tiada memberi indah pada hati

raja Ivamishdzur. Maka ka-pada suatu rnasa raja Kamishdzur
pun hendak-lah bekerja membayar kaul nadzar-nya menyembah
berhala-nya yang besar seperti perut kerbau di-perbuat dari-pada

tembikar serta menghimpunkan segala permainan ya-itu permain-

an api juga. Maka tengah ramai raja Kamishdzur .bermain-main

bergemuroh gegak gempita bunyi-nya siang malam tiada berhenti

eherah ehuacha seperti siang dengan segala tanglong pelita. Maka
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pada ketika itu sampai-lah penghulu shaitan iblis itu dengan anak
ehuchu-nya penoh-lah isi negeri itu kata-nya, " Baharu-lah kita
bertemu dengan misjid kita ini, boleh-lah kita sakalian befbuat
amal ibadat di-sini ." Sa-telah itu maka pergi-lah penghulu shaitan
masok ka-dalam mulut berhala itu lain berseru dengan sa-habis-
habis kuat-nya seperti bunyi gnroh rang besar sampai kedengaran-
lah ka-pada sakalian orang di-dalam negeri itu, kata-nya, " Hendak-
lah engkau, hai raja Kamishdzur, siapkan segala kelengkapan
peperangan keluar-lah segera karna sudah ada datang raja tiga
buali negeri itu hendak melanggar; maka dengan penolong aku
menang-lah engkau." Maka ia pun diam-lah tiada berkata-kata
lagi. Demi di-dengar oleh raja Kamishdzur dengau segala menteri
hulubalang, maka masing-masing pun berlari datang menyembah
dan merangkak liienyungkur ka-tanab pinta di-menangkan dari-

pada seteru musoli yaug datang itu. Maka datang-lah segala

makanan bertimbun-timbun seperti bukit di-hadapan berhala itu

karna sa-umur-nva berhala itu tiada pernah berkata-kata. Maka
datang-lah menteri yaug bernama Chang Meshteri ka-pada raja

Kamishdzur, kata-nya, " Baik juga, tuanku, kita suroh solo pergi
lihat musoh yang datang itu seperti titah raja tuhan kita yang
amat besar." Maka titah raja Kamishdzur, " Benar-lah seperti

kata tuan itu tetapi kita di-dalam permainan kerja tuhan kita

tiada-lah sempat hendak menyiapkan sakalian itu." Maka menteri
itu pun nlenyuroh orang pergi melihat angkatan yang datang itu.

Telah orang itu berjalan maka raja Kamishdzur pun perbuat-lah

sa-buah rumah yang besar lagi tinggi-nya lalu di-angkatkan ber-

hala itu ka-atas rumah yang di-perbuat-nya itu dan berhala keehil-

kechil dato rakan berkeliling-nya. Maka segala orang isi negeri

itu pun berhimpun-lah menyembah berhala itu serta dengan raja-

nya pun tiada-lah pulang ka-istana lagi dengan permainan juga
siang dan malam tiada-lah berhenti sa-hingga lupa-lah raja Ka-
mishdzur akan seru laung berhala itu.

Ada pun orang yang di-suroh pergi lihat angkatan musoh
yang datang itu maka habis-lah di-tangkap oleh angkatan musoh
yang datang. Maka datang-lah langgar-nya dengan tiada di-

ketahui oleh raja Kamishdzur. Maka sakalian pun gempar-lah
mengatakan musoh melanggar itu dan sa-tengah mengatakan orang
datang hendak meramaikan permainan itu karna negeri itu besar

juga daerah-nya. Maka orang yang datang itu dari sa-belah

matahari mati kota-nya. Maka pada hari itu juga datang lang-

gar raja Pekerma Dewa dengan angkatan yang amat besar juga

sa-belah selatan kota-nya itu pun demikian juga kata-nya sa-tengah

kata orang datang meramaikan permainan raja-nya, Maka datang
pula suatu angkatan lagi raja Usui Alan nama-nya itu pun besar

jua angkatan-nya di-perbuat kota sa-belah matahari hidup. Sa-

telah siap-lah ka-empat itu maka berbunyi-lah bedil meriam yang
terlalu amat dahshat lagi yang mendengar-nya lalu menerkam
masok ka-dalam rayat yang terlalu ramai dengan bunyi-bunyian

itu masok mengamok dari sa-belah utara. Maka tatkala itu masok-
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lab penghulu shaitan ka-dalam mulut berhala itu lalu ia berlaung
" Hai raja Kamishdzur dan menteri engkau sakalian, bukan-kah
musoh engkau sudah datang dengan tiga ketumbokan itu masok
mengamok? Segera-lah engkau keluar dengan penolong-ku tiada

inengapa." Sa-telah itu maka ia pun cliam-lah tiada berkata-kata

lagi. Maka tatkala itu raja dengan segala menteri hulubalang-

nya tengah menyembah berhala-nya pinta tolong juga, serta ter-

kejut menden gar suara berhala itu. Maka masing-masing pun
habis-lah berterjun tinggalkan rumah berhala itu berlari pulang
ka-rumah-nya mengambil senjata menerkam keluar menchari peng-
hulu-nya raja Ivamishdzur. Maka raja itu pun berlari-lah masok
ka-dalam kota berdua saudara-nya, menyuroh katup pintu kota-

nya; segala rumah yang di-luar kota itu pun habis-lah di-makan
.api. Maka banyak-lah orang yang terbunoh dan tertangkap.

Maka ada-lah menteri yang besar ka-pada raja Kamishdzur itu

empat orang sa-orang bernama Chang Meshteri sa-orang bernama
Again Jewa Meshteri dan sa-orang irama-nya Ambilan Meshteri,

sa-orang bernama Lanehang Meshteri. Maka di-bawah menteri

empat itu ada-lah dua orang pula menteri besar, itu-lah harapan
raja Kamishdzur. Demi di-lihat oleh Chang Meshteri hal yang
(lemikian itu, maka ia keempat pun muafakat bichara hendak
mendapatkan raja-nya dengan rayat bala tentera-nya yang sa-

dapat. Maka berlari-lah keempat-nya dengan alat senjata. Maka
tiada dapat hendak dekat kota itu lagi karna musoh tengah me-
lawan perang dan membakar rumah. Maka ia keempat pun me-
nuj.11 pintu hala ka-matahari naik baharu-lah lepas masok keempat-
nya langsong naik ka-atas pelarian kota mengisi ubat bedil peluru

nieriam sakalian itu serta mengatur sakalian orang. Sa-ketika

maka bertemu-lah dengan raja Kamishdzur kedua bersaudara itu

tengah menyuroh orang memasang segala bedil meriam-nya. Pada
ketika itu lagi hari malam juga datang gempar itu. Demi ter-

pasang segala bedil nieriam maka bergemuroh-lah bunyi-nya tiada-

lah berketahuan lawan dengan kawan lagi hingga cherah lapang

di-makan oleh peluru nieriam itu mana yang hampir kota itu.

Maka sembah menteri Chang Meshteri " Yang mana juga ini,

tuanku? " Maka titah raja Kamishkar, " Tiada berketahuan raja-

nya hendak tuan liamba sa-tengah tinggal di-dalam kota ini, sa-

tengah keluar kerahkan segala rayat bala kita mana yang jauh-

jauh serta tentukan raja yang melanggar ini." Maka sembah
Agam Jewa Meshteri dan menteri Ambilan Meshteri, kedua-nya

pun naik kuda berlari-lari keluar dari sa-belah pintu matahari

naik, lepas keluar di-suroh katup sa-mula pintu itu serta di-suroh

tunggu dengan alat senjata. Maka ia pun pergi-lah menghimpun-
kan segala rayat jauh-jauh dan yang pechah belah itu.

Bermula maka raja ketiga ketumbokan itu berperang-lah ter-

lalu ramai beramok-amokan sama sendiri-nya karna orang negeri

itu habis-lah mati dan tertangkap serta pula habis segala rumah
tangga-nya itu terbakar dan rumah berhala itu pun habis-lah

terbakar dengan berhala sakalian hangus berhamburan habok-nya
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di-tiup oleh angin. Maka ada-lah ketiga ketumbokan melanggar
itu tiada-lah di-ketahui-nya atau muafakat masing-masing me-
minang itu menjadi datang langgar itu sama-sama datang ketiga-
nya karna raja Kamishdzur itu tengah ramai dengan segala per-
mainan itu, sebab itu-lah di-katakan orang datang meramaikan
permainan ia itu menjadi ketiga raja tiga ketumbokan itu me-
langgar hendak mendatangkan hari siang menjadi haru-biru-lah
dengan segala bedil meriam di-atas pelarian kota itu. Maka hari

pun siang-lah dan orang perang itu pun kelihatan-lah surut-lah
undur ka-belakang masing-masing suku-nya ka-tempat perhentian-
nya. Maka baharu-lah raja Kishar Alan menyuroh orang tanya
khabar akan raja kedua ketumbokan itu raja mana. Maka masing-
masing pun mengatakan raja-nya dan kehendak-nya datang langgar
itu. Maka rayat masing-masing pun tinggal sa-bahagi lagi karna
banyak yang telah mati. Maka bertimbun-timbun-lah bagai
gunong dan darah-nya bagai laut oleh kebanyakan mati. Maka
tiada-lah terbilang banyak-nya rumah yang terbakar sa-hingga
menjadi padang lapang-nya. Sa-telah hari siang maka raja Ka-
mishdzur pun berhenti-lah dari-pada menyuroh orang memasang
bedil meriam itu, lain dudok muafakat dengan menteri dan sau-

dara-nya dari hal pekerjaan perang itu. Maka datang-lah peng-
hulu shaitan dudok hampir telinga raja Kamishdzur memberi
rahsia yang raib menyuroh orang mengorek bumi yang bertentangan
dengan kota raja Kishar Alan hendak di-bakar dengan ubat bedil

sa-belah matahari mati itu. Maka di-kerjakan orang karna hampir
dengan kota raja Kamishdzur. Telah tetap-lah pengajaran-nya
pada raja itu maka penghulu shaitan pergi pula ka-tempat per-

hentian raja Usui Alan dari sa-belah utara karna raja itu pun
besar jua angkatan-nya .; serta sampai dudok hampir telinga raja

Usui Alan. Maka pada ketika itu raja tengah muafakat dengan
menteri-nya hendak merosakkan kota raja Kamishdzur. Maka
di-rahsiakan oleh penghulu shaitan suroh mengorek bumi tanah

}
r ang bertentangan dengan kota raja Kamishdzur suroh membakar

segala istana dan rumah keehil-kechil di-dalam kota itu dengan

ubat bedil. Maka segera di-kerjakan orang-lah tiada mau ber-

lanjutan pekerjaan perang itu dan kehendak hati Usui Alan itu

jangan boleh ka-pada siapa pun tuan puteri anak raja Kamishdzur
itu. Telah demikian hari pun tengah naik datang-lah langgar

menteri besar kedua dengan menteri kedelapan ketumbokan kota

perhentian raja ketiga itu dengan alat senjata dan keinderaan-

nya dari-pada gajah kuda. Maka pada satu-satu ketumbokan itu

ada-lah berlaksa-laksa orang banyak-nya. Maka menteri sa-puloli

itu pun datang-lah langgar mengamok ka-dalam tentera raja

ketiga itu. Maka segala raja itu pun masok berperang tiada

sempat lagi bersiapkan alat peperangan terlalu-lah gegak gempita
tiada sangka bunyi lagi dengan tempek sorak-nya. Maka ber-

datang sembah menteri Chang Meshteri ka-pada raja Kamishdzur
henclak mengeluarkan musoh itu. Maka di-benar oleh raja Ka-
mishdzur itu. Maka keluar-lah ia dengan menteri hulubalang dan
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menteri kedua dengan segala raja-raja dengan alat senjata serta

memalu gendang peperangan. Maka terdiri-lah tunggul panji-

panji tanda raja keluar berperang terlalu-lah ramai-nya menempoh
menyerbu masok ka-dalam tentera raja Pekerma Dewa menjadi

perang besar-lah segala ketumbokan itu tiada apa kedengaran hanya
tempek sorak juga seperti akan kiamat laku-nya, dan lagi dengan
tempoh menempoh. Sa-ketika lagi lebu duli pun berbangkit-lah

ka-udara dari-pada kaki gajah kuda itu bertambah dengan kelam
kabut asap segala bedil itu tiada siapa mengenal siapa lagi. Maka
jadi bertikam sama sendiri-lah, banyak yang mati antara kedua
pihak. Maka bangkai-nya pun bertimbun-timbun seperti bukit

dan darah pun mengilir seperti sungai. Maka segala kepala yang
terpinggal itu pun seperti buah kelapa yang gugur dari kelopak-

nya, dan badan segala manusia pun seperti batang pisang berun-

juran di-tengah medan peperangan itu. Sa-telah itu masing-
masing pun undur-lah pula lalu berbaris-baris yang lain pula sa-

mula dan melompat undur dari hadapan dan lawan-nya berhenti-

kan lelah-nya bersama-sama undur membasoh senjata-nya. Sa-

telah sudah maka berperang pula sa-mula tempoh menempoh ber-

amok dengan tempek sorak-nya. Ada pun raja Kamishdzur itu

di-dalam kota-nya tengah orang berperang itu ia semayam di-atas

pelarian kota-nya. Maka datang penghulu shaitan ka-pada anak
perempuan raja Kamishdzur di-hampiri dekat anak raja itu serta

dengan ibu-nya di-beri suatu rahsia yang raib. Maka datang-lah

ingatan hati-nya hendak melihat orang berperang. Maka ibu-nya

pun mengajak anak-nya naik ka-atas lobang tebar layar istana itu

kelihatan-lah orang berperang itu. Telah lepas ibu-nya ka-atas

maka ia berseru-seru anak-nya. Maka berlari-lari datang meragang
tiada sempat hendak sampai ka-atas. Maka tergelunchur kaki-nya

terlepas-lah tangan yang berpegang ka-pada kayu itu. Maka jatoh-

lah susur dinding itu. Maka di-situ ada sa-bilah suntiabu berkena

hujong-nya pada mata anak raja itu sa-belah kanan terus ka-sa-

belah kiri rebah pengsan kaki-nya pun patah sa-belah kiri tiada

boleh berjalan jadi gempar-lah di-dalam istana itu mengatakan
anak raja jatoh meragang dinding tertikam mata-nya tembus kaki-

nya pun patah lalu ibu-nya pun berlari-lari turun meribakan anak-

nya dan raja pun datang dengan teriak tangis-nya menchabut mata
suntiabu itu dari-pada mata anak-nya itu serta menchuehurkan
aver mawar kedua beranak-nya karna ibu-nya pun pengsan juga.

Maka sampai-lah khabar itu ka-tempat peperangan ; maka hari pun
hampir akan malam sampai-lah di-korek orang ka-kota tempat raja

Tvishar Alan lalu di-bakar-nya. Maka raja Kishar Alan pun tiada-

lah terbichara lagi karna habis sakalian perbekalan-nya dengan se-

gala pakaian alat peperangan di-makan api. Maka hari pun malam-
lah; yang di-korek orang ka-dalam kota Kamishdzur pun telah

sampai-lah lalu di-bakar segala rumah kota istana itu habis hangus

tiada sempat hendak bela. Maka jadi-lah tiada terderita lagi raja

Kamishdzur sa-konyong-konyong ia melarikan anak isteri-nya ka-

luar kota sa-belah matahari naik lalu ia menuju masok ka-dalanj
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hutan rimba. Maka segala orang di-kota itu pun serta di-lihat-

nya sudah terbakar maka sakalian pun habis lari ka-luar kota
meninggalkan tanah bumi itu. Maka raja Usui Alan pun men-
gamok ka-sana ka-mari maim orang yang hendak memeliharakan
api itu habis mati di-bunoh-nya terbakar dengan kota-nya menjadi
padang terang menerang. Tatkala belum terbakar itu, maka
bertemu-lah raja Kamishdzur dengan raja Pekerma Dewa lalu

bertikam tombak dari atas kuda-nya sama jua pandai bermain ; dan
menteri Chang Meshteri pun bertemu dengan menteri Dikar Alan
bertetak pedang bertepis perisai ; dan menteri Agam Jewa Meshteri
pun bertemu dengan menteri Turas Alan bertetak pedang juga

;

dan menteri Lela Lenggara pun bertemu dengan menteri Ivabir

Alan bertetak pula pedang pandai belaka. Ada pun ketumbokan
raja Kishar Alan itu pun terlalu-lah ramai-nya dengan tempek
sorak-nya karna menteri nama Leban menteri dan Ayunan menteri
dan Dira menteri sakalian itu habis tertangkap oleh raja dan
menteri raja Kamishdzur di-pelarikan ka-kaki kota itu di-suroh

tunggu pada segala pahlawan dengan ikatan-nva. Maka sorak
orang raja Kamishdzur pun bergemuroh bunyi-nya. Maka tinggal-

lah raja Kishar Alan sa-orang diri-nya dan sorak ia sa-orang diri-

nya. Maka raja Usui Alan pun terlalu-lah suka oleh melawan
perang itu dan menteri pun habis mati. Maka menteri Mamang
Sura pun mengodam dengan gada-nya, kejmla menteri Jena Petra
pechah berhamburan otak-nya ; dan menteri Lela Menenggara
menikam dengan tombak-nya kena pada rosok menteri Sin Kapura
terus lalu mati. Maka terlalu-lah ramai kesah menteri sama
menteri itu berperang. Sa-telah itu hari pun malam api di-dalam
kota Kamishdzur makin bernyala tiada dapat hendak di-belakan

oleh orang mana yang datang menerkam ka-dalam peperangan itu

habis-lah mati. Maka kedua pihak pun banyak-lah rosak binasa

juga dan tuan negeri pun binasa. Maka raja yang datang ketiga

ketumbokan itu pun binasa juga suatu pun tiada di-peroleh-nya.

Demikian-lah pekerjaan penghulu shaitan iblis itu pada orang
yang mendosa akan Allah taala dan takbur ria ka-pada harta

dunia.

Maka penghulu shaitan pun berjalan-lah pula kedua-nya
menuju ka-kota raja-raja yang di-tepi laut, maka bertemu-lah

dengan perahu orang berlayar nama-nya raja Peranggi Dewa suatu

angkatan yang besar. Maka penghulu shaitan pun datang mua-
fakat penghulu perahu yang besar sakali ya-itu raja Peranggi

Dewa yang teramat jahat perangai-nya. Maka di-rahsia yang raib

akan raja Peranggi Dewa itu menyuroh ambil segala perahu orang*

yang berlaboh itu. Telah demikian termasok-lah ka-dalam hati-

nya lalu di-suroh ambil tiada memilek lagi kechil besar perahu itu

melainkan ambil juga hingga beratus-ratus. Sa-telah banyak-lah

lalu datang-lah melanggar kota negeri yang di-tepi laut nama
raja-nya Sira Birabab ia empat bersaudara sa-orang bernama raja

Mirabab dan sa-orang bernama raja Kenderi Mirabab dan sa-orang

bernama raka Pekerabab besar juga kota-nya lagi dengan kokoh-nya
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dan orang pun banyak, tiba-tiba datang angkatan raja Peranggi
Dewa tiada-lah lagi bertanya hingga datang langgar sahaja. Maka
jadi berperang-lah segala perahu angkatan itu dengan orang
daratan. Ada pun kota negeri itu dengan bedil meriam terlalu-lah

banyak. Sa-ketika berperang maka bergemuroh bunyi-nya dengan
tempek sorak-nya jadi kelam kabut sakalian dengan asap bedil

meriam itu. Maka banyak-lah perahu angkatan raja Peranggi
Dewa itu tenggelam di-makan peluru meriam, terlalu-lah ramai
berperang antara kedua pihak itu. Sa-ketika raja Kenderi Mirabab
dan raja Pekera Mirabab itu datang marah-nya mengerahkan orang
perahu keluar ia dari dalam suatu anak sungai siap dengan alat

senjata datang seperti augin ribut berkeliling perahu angkatan
orang itu dengan tempek sorak-nya. Maka jadi berkepong-lah

perahu orang itu. Di-dalam itu pun di-lawankan juga terlalu-lah

ramai-nya. Maka asap bedil itu pun bertambah-tambah kelam
kabut tiada siapa mengenal siapa lagi. Maka oleh raja Peranggi
Dewa di-suroh dayong perahu itu hampir ka-tepi ; maka terlompat-

an-lah sakalian pahlawan dan penglima-nya naik ka-darat serta

meugunus senjata hendak mengamok. Demi di-lihat oleh adek
raja Sira Mirabab yang di-darat maka di-suroh-nya bedil dengan
sunggoh-sunggoh datang bedil-nya dengan bedil meriam kechil

besar seperti hujan lebat menimpa ka-atas perahu angkatan itu

raja Peranggi Dewa habis rosak menjadi serbok di-terbangkan oleh

peluru dari laut. Maka terkejut-lah penghulu angkatan itu me-
lihat perahu-nya habis binasa. Maka marah-lah ia tiada sangka-

kan diri-nya selamat lagi. Maka ia pun melompat dengan peng-

hulu hulubalang naik ka-darat serta mengunus senjata mengamok
pula. Maka apabila di-lihat oleh raja Mirabab hal raja Peranggi
itu datang dengan sa-orang-nya, maka di-suroh-nya segala hulu-

balang kepong serta ia pun memachu kuda-nya menerkam masok
bertikam usir mengusir bergemuroh bunyi-nya. Demi di-lihat oleh

segala raja-raja yang di-perahu, maka raja Pekera Mirabab kedua
bersaudara pun segera-lah melompat naik ka-darat mengepong
oraug raja Peranggi mengamok itu tertangkap dan terbunoh.

Maka orang di-darat banyak mati dari-pada hidup. Demikian
itu-lah orang yang menurut hawa nafsu shaitan. Maka anak chu-

ehu iblis habis-lah tertawa gelak dengan suka hati-nya dan darah

pun tiada-lah terminum oleh anak ehuchu iblis itu. Sa-telah itu

maka penghulu shaitan pun berjalan-lah ka-negeri yang lain pula

menuju segala kota negeri raja-raja yang di-susur tepi laut. Maka
sampai-lah ka-pada sa-buah negeri raja-nya kafir makan arak.

Maka penghulu shaitan kedua pun naik ka-istana raja Phra Ong
Mahawangsa itu masok ka-peraduan. Masa itu raja tengah beradu

serta datang berdiri kedua-nya di-susur kelambu. Maka raja itu

pun bangun dari-pada beradu-nya meminta piala arak-nya maka
budak-budak raja pun mengambil guri arak di-tahan piala di-

bawah-nya
7

baharu ia hendak tuang. Maka datang penghulu iblis

di-selak kain-nya lain kenching ka-dalam piala itu sadikit arak

banyak ayer kenching. Maka budak itu pun persembahkan ka-
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pada raja. Maka raja pun meminum-lah arak satu piala itu.

Sa-telah suclah maka Shaikh Abdullah pun kata-lah ka-pada peng-
hulu shaitan, kata-nya, " Astaghfur Allah al-adzim, betapa juga
tuan hamba beri minum aver kenching ka-pada raja itu?" Maka
kata penghulu shaitan, " Bukan-kah hamba kata dan pesan jangan

tuan hamba tegur sa-barang perbuatan hamba di-atas segala manu-
sia?" Maka kata Shaikh Abdullah, "Pada tempat yang lain

tiada hamba tegur, ini ia sa-orang raja besar memegang suatu
negeri. Maka sampai hemat tuan hamba beri ia minum aver

kenching." Maka raja Phra Ong Mahawangsa pun hairan bunvi
orang berbabil di-tepi kelambu-nya tiada kelihatan suara sahaja

}
r ang di-dengar, jadi tiada membasoh inuka-nya dudok melengong

mendengar akan hal perbabilan kedua-nya. Maka penghulu shaitan

pun datang-lah marah-nya akan Shaikh Abdullah kata-nya, " Jika
sudah pandai tuan hamba bercherai-lah kita," sambil di-rabut-nya

tongkat yang di-tangan Shaikh Abdullah itu dan di-tumbok-nya
sakali lalu turun dari istana raja itu lain hilang raib. Maka
shaikh Abdullah pun kelihatan-lah pada mata orang terdiri di-

hadapan raja. Maka raja pun terkejut langsong bangun berdiri

memegang tangan shaikh Abdullah kata-nya, " Dengan siapa kamu
berkata-kata sa-kejap ini? Dan dari mana juga tuan datang ka-

peraduan hamba ini dengan lengkap segala pakaian alamat orang
jauh? Dan siapa membawa tuan ka-mari ini? Kama budak-
budak perempuan lagi tidur." Maka kata Shaikh Abdullah, " Yr

a

raja, bahawasa-nya orang yang hamba lawan berbabil tadi peng-
hulu iblis, bukan-kah raja meminum arak tadi? Ya-itu bukan-
nya arak, itu kenching-nya di-dalam piala itu." Demi di-dengar

oleh raja akan kata Shaikh Abdullah itu lalu di-bawa oleh raja

dudok bertenggir di-susur kelambu-nya serta kata-nya, " Jika demi-
Man hamba berminum ayer kenching iblis rupa-nya." Maka kata

Shaikh Abdullah, " Ya-lah tuanku. Ada pun hamba ini anak
negeri Abani datang dari negeri guru hamba negeri Baghdad di-

bawa oleh iblis karna hamba hendak berguru dan melihat segala

perbuatan shaitan ; dan di-beri ka-pada hamba suatu tongkat men-
jadi hilang-lah dari-pada mata orang banyak dengan beberapa

perbuatan di-atas segala manusia perbuatan-nya sa-mata-mata ke-

jahatan jua hingga sampai ka-istana tuanku ini." Maka kata

raja Phra Ong Mahawangsa, ' Bahwa jauh juga negeri Baghdad
dengan negeri Kedah ini tiga empat bulan pelayaran, khabar
orang yang selalu pergi datang itu." Maka kata shaikh Abdullah,
" Sekarang ugama yang mana di-pegang oleh tuanku sakalian di-

negeri Kedah ini?" Maka kata raja, "Ada pun ugama yang

liamba sakalian turut dari-pada orang tua-tua dahulu kala ia itu

menyembah berhala sakalian-nya." Maka kata Shaikh Abdullah,
'" Ada pun jangan-lah tuanku sakalian tiada di-ketahui ini-lah

zeman ugama nabi Muhammadrasul Allah yang akhir al zeman
hendak-lah kita sakalian umat yang kemudian ini membawashareat

ugama islam menurut kitab koran yang di-turunkan Allah sub-

Iran ahu wataala ka-pada pesuroh-nya nabi Muhammadrasul Allah
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di-negeri Mekah clan kubur-nya di-negeri Medinah, dan segala

ngama yang dahulu itu sesat jua tiada dengan sa-benar-nya, jangan

tuan-ku tiada ketahui sebab ugama yang tiada sa-benar itn-lah

datang iblis shaitan membuat haru-biru." Maka kata raja Phra

Ong Mahawangsa, " Jikalan demikian hendak-lah tnan hamba
tolong hamba sakalian ini ajarkan ugama islam yang sa-benar itu."

Demi di-dengar oleh Shaikh Abdullah akan kata raja itu, lain

di-pelok leher dan di-ehiimi-nya tuboh raja itu serta dudok ber-

kata-kata sa-ketika di-ajarkan-nya kalimah shahadat. Maka raja

Phra Ong Mahawangsa pun menguchap-lah dua kalimah shahadat

serta bertitah suroh ambil tempayan arak-nya buangkan ka-tanah

hingga sakalian-nya habis, lain ia bertitah suroh ambil sakalian

berhala di-dalam istana itu. Maka sakalian itu pun'di-hantarkan

di-hadapan baginda dan Shaikh Abdullah dari-pada emas perak

tembikar kayu dan tanah habis-lah di-pukul oleh Shaikh Abdullah

di-belah-nya hingga hanchur sakalian nienjadi serbok, lalu di-ma-

sokkan-nya ka-dalam api. Maka kata Shaikh Abdullah, " Hendak-
lah tuanku himpunkan sakalian kechil besar di-dalam istana ini."

Maka baginda pun menyuroh datang segala isteri-nya dan segala

gundek-nya. Maka Shaikh Abdullah pun mengajar-lah kalimah

shahadat habis-lah sakalian perempuan di-dalam kota itu di-ajar-

kan-nya. Maka sakalian-nya pun habis-lah membawaugama islam.

Sa-telah itu maka hidangan persantapan pun di-angkat orang-lah

lalu santap baginda serta Shaikh Abdullah. Maka kata Shaikh

Abdullah, " Ada pun yang hamba tiada makan minum ini salama

patek di-bawa shaitan iblis siang dan malam itu sama jua eherah-

nya tiada berasa hati hendak makan nasi.^ Maka titan raja Ong
Mahawangsa, " Mari juga kita makan ; " lalu makan-lah sa-hidang

dengan baginda. Sa-telah itu lalu makan sireh, sambil berkata-

kata. Maka sangat-lah suka hati baginda mendengarkan kesah itu.

Maka baginda kedua laki isteri-nya pun sangat-lah kaseh akan

Shaikh Abdullah itu tambahan dengan budi pekerti-nya. Maka
kata Shaikh Abdullah ka-pada raja Ong Mahawangsa, " Mari-lah

kita keluar ka-balai rong boleh kita himpunkan segala menteri

hulubalang." Sa-telah datang ka-balai rong maka dudok semayam
di-atas singgasana Shaikh Abdullah dudok di-iringan kanan

baginda. Maka titah baginda ka-pada biduanda empat orang suroh

panggil menteri keempat. Maka menteri keempat pun segera-lah

datang mengadap serta dengan hairan melihat sa-orang Shaikh

dudok di-iringan kanan raja itu karna tiada pernah di-lihat-nya.

Maka titah baginda ka-pada menteri itu, " Hai saudara-ku, ada

pun l^eta suroh panggil saudara-ku keempat ini. Maka ada pun
pagi-pagi hari ini orang belum jaga dari-pada tidur-nya, maka
datang tuan Shaikh Abdullah, anak negeri Abani di-bawa oleh

shaitan iblis ka-peraduan beta sakali. Maka segala ahwal ke-

jahatan itu sangat-lah gemar-nya. Maka terlihat oleh tuan ini

jadi ketakutan-lah. Maka tuan ini ketinggalan-lah di-susur kc-

lambu beta ini-lah yang menyuroh kita sakalian isi Kedah ini

membawa shareat ugama islam yang di-turunkan Allah taala
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pada nabi-nya MuhammadRasul Allah hamba-nya lagi pesuroh-
nya ia-lah nabi yang akhir al-zeman. Maka sekarang ini apa juga
kata tuai) hamba yang keempat?" Maka berdatang sembah men-
teri keempat, " Pada fikiran hati patek ka-pada dtili tuanku juga
kerja ini memberi kebajikan akau patek keempat ini mengikut
sahaja, jika tuanku membawa imam shareat ugama islam patek
keempat pun pinta-lali tuaj) skaikh ini ajarkan elmu shareat."
Demi Shaikh Abdullah mendengar kata, maka ia pun segera bangun
datang ka-pada menteri keempat mendakap dan menchium saka-
lian tuboh-nya serta mengajar kalimah shahadat. Maka menteri
pun menguchap-lah kalimah shahadat. Shaikh Abdullah pun
rtudok berkata dengan menteri keempat membawa shareat ugama
islam, " Maka hendak-lah tuan hamba keempat suroh kerahkan
sakaliaii ra\at baia isi negeri ini suroh berhimpuri datang ka-mari.''

Maka d i-suroh-ii \ n kerahkan sakalian rayat. Maka di-ajar oieh

Shaikh Abdullah akau menguchap kalimah shahadat dan sakaliaii

berhala yang di-pakai oleh mereka itu di-pinta-nya di-hanchurkan
Gakaiian, dan menteri keempat pun bersama suroh kerjakan. Maka
kata tuan Shaikh Abdullah ka-pada menteri keempat. " Dengan
nama mana raja kita ini di-sebut orang?" Maka kata menteri

keempat, "Dengan nama Phra Ong Mahawangsa." .Maka kata

tram Shaikh Abdullah, "Jika demikian niari kita ubahkan dengan
bahasa islam supaya mudah kita sakaliaii buboh ka-dalam khut-
hah misjid pacla hari jemaat " Maka kata menteri. " Akan
perentah itu mana yang baik ka-pada tuan. hamba sakaliaii ini

mengikut-lah." Maka titah raja. "*• Hendak-lah saudara-ku turut

sepert-i kehendak tuan Shaikh Abdullah ini barang kata-nya itu

dengan liukum Allah dan sahda nahi Muhammad rasul Allah lagi

yang di-dalam kitab koran itu jua yang di-turut oleh tuan ini."

Mai;a Scinuah menteri keempat " Baik-iah tuanku/' lain berkata

ka-pada tuan Shaikh, " Namakan-lah. boleh hamba sakaliaii turut."

Maka kata tuan Shaikh Abdullah, "Jika demikian. sebut-lah nama-
nya Sultan Mudzalfal Shah, itu-lah nama-nya boleh di-bubohkan
ka-dalam khutbah jemaat dan buboh ka-dalam surat yang hantar

ka-pada segala negeri orang itu lagi pula di-dalam kitab koran

itu pun dengan nama Sultan itu, nama yang mulia dan tertinggi

dari-pada segala nama yang di-dalam dunia." Maka baginda dan
menteri itu pun terlalu suka hati mendengar nama itu. Maka
tita.h baginda " Kerja yang mana, tuan, boleh kita kerjakan pada
sa-hari ini?" Maka kata tuan shaikh Abdullah, "Baik juga di

kerjakan p.ertama hen dak menetapkan shareat itu. Maka hendak-

lah kita dirikan suatu misjid ka-pada suatu mukim, yang ya-itu

suatu kampong yang bernama dusun itu ehukup orang-nya empat
puloh orang dengan anak negeri itu jangan orang negeri asing-

asing atau kanak-kanak atau abdi dari-pada hamba yang di-tebus

atau katir tiada-lah sah jemaat-nya pada misjid tempat s^mbali-

yang jemaat. Maka berhenti tanda segala anak mukim itu ber-

himpuii sembahyang jemaat ka-pada misjid itu kadar kedengaran

bunyi gendang raya, itu-lah tuanku yang bernama tiang ugama
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pad a shareat nabi Muhammadrasul Allah pada segala kaum umat-
nya yang mahu menurut kita koran serta sabda-nya itu supaya
termashhur-lah nama raja menteri di-dalam negeri itu menger-
jakan amal ibadat akan Allah subhanahu wataala ada-lah sudah
dengan tempat-nya rumah akan ganti kaabah Allah di-negeri

Mekah Medinah." Maka kata Sultan Mudzalpal Shah, "J-ika

demikian tuau boleh-lali kita suroh kerjakan seperti kata tuan

itu." Lain ia bertitah suroh kerahkan segala penghulu kampong
dnsun anak isi negeri mengerjakan misjid

;
serta suroh datang

belajar elmu shareat ka-pada tuau Shaikh Abdullah. Maka men-
teri pun menyembah lain bermohon kembali mengerjakan titan

baginda serta meminta tuan Shaikh Abdullah silakan ka-rumah-
nya sa-malam-malaman pada sa-orang menteri mengajarkan auak
isteri-nya. Maka Shaikh Abdullah pun tiada-lah taksir lagi meng-
ajarkan sakalian itu serta menyurohkan sembahyang lima waktu

;

jika malam di-bawa oleh baginda masok ka-istana belajar mengaji
koran. Maka orang pun datang berhimpun dari-pada sa-genap

mukim negeri itu mengambil berkat pada Shaikh Abdullah sa-

hingga banyak-lah isi negeri itu saleh. Maka Sultan pun kesuka-

an melihat segala isi negeri berbuat amal ibadat ka-pada Allah

taala. Maka mana-mana orang yang datang mengadap baginda
dengan membawa persembahan itu sa-orang pun tiada lepas oleh

Shaikh Abdullah melainkan di-ajar-nya kalimah shahadat dan
memberi dzarikat dan mendirikan sembahyang lima waktu dan
menyuroh memberi zakat dan puasa dan fitrah lepas dari-pada

fardzu puasa bulan Eamdzan itu, dan serta memberi zakat harta

benda yang di-oleh-nya dari-pada emas perak dan dari-pada segala

makanan dari-pada segala tanam-tanaman seperti padi yang ber-

sukatan itu dan binatang kerliau lembu kambing mana yang sampai
nasib-nya itu-lah fardzu-nya yang di-kerjakan oleh sharaa ugama
r.abi Muhammadrasul Allah. Maka turun ka-pada sakalian umat-
nya jadi sukaehita-lah cli-hati segala yang datang. Maka ter-

mashhur-lah ka-pada segala negeri yang lain mengatakan shaikh

Abdullah arak negeri Abani membawa segala orang isi negeri

Kedah itu ka-pada jalan sharaa dan shareat ugama islam dengan
raja menteri-nya sa-kali hingga sampai ka-negeri tinmr dan l)arat

termashhur adil murah raja-nya.

Sa-bermula datang-lah khabar itu ka-negeri Acheh mengata-
kan Shaikh Abdullah membawa ugama shareat nabi Muhammad
rasul Allah di-dalam negeri Kedah dengan umat sangat keras

sharaa-nya. Maka tuan Shaikh Xur AI-Din muafakat dengan raja

negeri Acheh itu hendak mengantarkan kitab siratal mustakim
serta dengan kitab babu'l nikah. Maka titah sultan Acheh itu,

" Baik sangat tuan kita antarkan ka-pada Sultan Mudzalpal Shah
di-negeri Kedah itu dari-pada kedua kitab ini segala perkataan

ibadat segala harnba Allah yang mengikut shareat nabi Muhammad
supaya tetap shareat ugama islam karna ada sudah orang yang
menunjokkan boleh-lah di-perhati-nya segala shareat dan fardzu

sunat makroh, halal haram sakalian." Sa-telah itu di-perbuat
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surat oleh raja Aeheh itu suroh bawa belayar ka-negeri Ivedah.

Maka di-bawa oleh utusan itu, tiada berapa lama-nya sampai ka-

negeri Ivedah dengan di-sambut oleh baginda dengan seperti-nya.

Maka pada masa itu Shaikh Abdullah pun a da bersama-sama raja

menteri-nya. Maka surat itu pun di-suroh ainbil ka-pada menteri

bachakan demikian-lah bunyi-nya ;
" Ini-lah surat Sultan negeri

Aeheh dua dengan Shaikh Xur Al-din datang ka-pada saudara-

ku Sultan negeri Kedah dengan tuan Shaikh Abdullah Abani
vang ada hadzir di-dalam negeri Ivedah. Maka terima-lah dua
buah kitab ini akan menjadi amal ibadat ka-pada segala orang
yang membawashareat ugama islam jangan jadi tertinggalan dari-

pada segala sharat-nya ka-pada kita umat Muhammaddan hamba
ka-pada Allah taala boleh-lah bagi surat ini ka-pada saudara-ku

tuan Shaikh Abdullah tilek tatap di-dalam kitab siratal mustakim
nama-nya itu. kedua-nya kitab balni'l-nikah itu. neschaya boleii-

lah di-ajar-nya akan saudara-ku Shaikh Abdullah dari-pada halal

haram-nya dan sah batal-nya itu. Maka terhimpun-lah sakalian

amal dan ibadat jalan kita ka-pada Allah azawajal dan menyam-
paikan ka-pada hari mahshar dan hari kiamat dengan nama yang

suehi dan kebajikan kita kaum islam, ini-lah di-nvatakan.'' Maka
menteri pun meletakkan surat itu menvembah baginda. Maka titah

baginda suroh terima amhil sakalian bingkisan itu serta menvuroh
belakan orang utusan itu sa-mentara hendak di-balaskan surat

raja Aeheh itu ; dan kitab dua buah pun di-terima oleh Sliaikh

Abdullah. Tiada berapa lama-nya maka Shaikh Abdullah nun
muafakat dengan baginda hendak di-balaskan surat raja Aeheh
itu serta dengan bingkisan yang indah-indah di-serahkan ka-pada

utusan itu. Maka utusan itu pun kemhali-lah ka-negeri Aeheh
mengadap raja-nya. Ada Shaikh Abdullah itu sa-telah ia men-
dapat kitab dua buah itu, makin keras sharaa-nya tiada berhenti

mengajar segala orang berbuat amal dan ibadat ka-pada Allah

taala dan menvuroh sakalian orang memhuat bandarsah ka-pada

sa-genap kampong dusun yang lain dari-pada masjid tempat sem-

bahyang lima waktu dan semhahyang terawih pada bulan Eamdzan
sampai pada mengeluarkan zakat titrah sa-orang sa-gantang di-

beri ka-pada fakir miskin heras sukatan negeri Baghdad. Maka
itu-lah yang bernama ugama islam. Demikian lagi semhahyang
dua rakaat sunat aidil litrah dan jika berhimpun banyak orang,

hendak membacha khutbah rava itu serta memuji-muji Allah dan.

rasul-nya dan memuji-muji raja yang empunya negeri itu. Maka
menjadi kuat-lah sharaa ugama islam mengikut kitab koran yang
di-turunkan Allah subhanahu wa-taala, tiada boleh di-tinggal oleh

segala kaum islam sampai ka-pada bumi al-kiamat. Demikian
lagi semhahyang raya besar nama-nya dua rakaat satu salam jua,

dan harus-lah segala islam menyembeleh kurban nama-nya dari-

pada binatang kerbau lembu atau kambing menurut hukum orang
yang di-dalam negeri Mekah yang maha mulia. Maka baginda pun
sangat-lah mesra kaseh akan Shaikh Abdullah tiada-lah bereherai

jauh dengan dia mengaji kedua laki isteri-nya. Maka beberapa
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pula perempuan yang baik-baik clan bangsa raja di-chari oleh

baginda akan jadi isteri Shaikh Abdullah maka sa-orang pun
tiada berkehendak di-hati tuan Shaikh itu karna ia hendak kem-

bali ka-negeri Baghdad mengadap guru-nya sa-kadar menanti

hendak mengajar mengaji koran baginda laki isteri anak beranak

serta mengokohkan ugama islam pada isi negeri itu. Maka tat-

kala itu baginda pun beroleh putera laki-laki tiga orang sa-orang

nama-nya raja Maadzam Shah, sa-orang bernama raja Muhammad
Shah, clan sa-orang bernama raja Sulaiman Shah di-namakan oleh

Shaikh Abdullah dengan nama kitab koran juga ; maka ketiga anak

raja itu pun di-ajar oleh Shaikh Abdullah akan jalan ugama islam

serta menaroh kasehan ka-pada fakir miskin.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan raja Buloh Betong
suami ka-pada Puteri Seluang itu di-titahkan oleh ayah-nya raja

Phra Ong Mahapodisat pergi menehari bumi tempat yang baik

di-sa-belah utara barat laut buat kota istana. Maka Puteri Seluang

pun berkaseh dengan sa-orang anak menteri besar. Maka ia pun
hamil-lah telah genap bulan-nva, maka beranak-lah sa-orang laki-

laki di-namakan-nva Megat Zenal dengan di-ketahui oleh raja

Mudzalpal Shah itu. Maka di-ambil oleh baginda Megat Zenal

itu di-beri belajar dengan anak-nva ])ada tuan Shaikh Abdullah
mengaji koran dan jalan ugama islam. Ada pun Paja Buloh
Betong itu sa-telah ber jalan dengan menteri hulubalang ray at itu,

maka bertemu-lah dengan menteri orang yang di-suroh oleh ayah-

nya dahulu itu tengah mendirikan kota di-ulu sungai itu ka-hilir

sungai padang Terap. Maka raja Buloh Betong pun berhenti-lah

hendak menyudahkan kota itu. Maka ada-lah sa-orang penghulu
yang tua berkata " Kita sakalian membuat kota ini sia-sia sahaja

karna tiada suka raja kita hendak membuat negeri di-sini, lagi

pula jauh dari kuala." Maka titah raja Buloh Betong, " Jika

demikian mari kita sa-tengah turun ka-hilir sa-dikit." Sa-telah

berjalan maka ia bertemu dengan suatu bumi tanah yang tinggi

ada pula suatu sungai sa-belah kiri-nya. Maka di-suroh oleh raja

Buloh Betong tebas hutan palas yang terlalu amat banyak. Sa-

telah sudah ehuehi di-dirikan suatu kota tanah berpagar batang

palas; maka sekarang di-sebut nama kota Palas. Maka tengah

dudok mereka itu mengerjakan kota kedua itu, datang-lah warta
mengatakan ayahanda sudah hilang dan isteri-nya Puteri Seluang
itu pun dudok di-dalam berjahat. Maka datang-lah marah-nya
lain berhenti di-kota Palas itu. Hata tiada berapa lama-nya
datang-lah dato Sangkai empat bersaudara, kedua-nya tuan Senik

Ipeh. ketiga-nya tuan Senik Eatu dan keempat-nya tuan Senik
Payu. Maka dato Sangkai itu keluar dari negeri Petani : ada pun
bangsa-nya jahat keempat-nya menyamun menehuri kerja-nya lagi

suka membunoh orang ambil harta-nya. Maka segala orang jahat

habis berhimpun ka-pada-nya jadi tiga empat ratus banyak sakai-

nya. Maka ia beroleh warta mengatakan ada kota di-hilir Padang
Terap di-perbuat orang, lalu ia datang keempat tiada memberi
khabar ka-pada anak negeri dan penghulu dusun negeri Kedah
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itu, tiba-tiba datang hampir kota raja Buloh Betong itu. Maka
di-warta orang-lah ka-pada raja Buloh Betong, maka ia pun segera
mengambil alat senjata-nya lain naik ka-atas kuda-nya dan rayat
pun banyak-lah mengiringkan dia tiada sempat hendak mengerah
segala menteri hulubalang. Maka ia pun berjalan-lah menuju
kota itu. Maka di-dalam kota itu pun tengah orang berperang
jiia terlalu ramai-nya dengan tempek sorak bertikam tombak
lembing tetak chinchang pedang bergemuroh bunyi-nya karna orang
yang di-kota itu banyak juga kampong dusun hingga beratus-
ratus orang yang diam di-situ sakalian itu beramok-amokaD lagi.

Maka kehenclak hati dato Sangkai hendak serbu sakali menyamun
cli-clalam kota itu di-tahan oleh orang isi kota itu tiada dapat
masok. Maka raja Buloh Betong pun sampai-lah menyerbukan
diri-nya sakalian ka-dalam kauni Dato Sangkai itu bertikam ber-

tetak pedang bertepis-tepis, bertikam keris terlalu-lah ramai-nya.

Demi di-lihat oleh tuan Senik Ipeh raja Buloh Betong datang
melotarkan lembing-nya. Maka segera raja Buloh Betong menya-
lahkan tiada kena lalu memachu kuda-nya hampir menikam
tombak-nya kena tengkok-nya terpelanting jatoh ka-tanali. Maka
tuan Senik pun terlaln marah lain bertenipek serta mengunus
keris melompat tikam ka-pada raja Buloli Betong, itu pun di-

tepiskan-nya tiada kena. Maka segera di-tikam oleh raja Buloh
Betong kena pada dada-nya teres ka-belakang rebah langsong mati.

Maka sorak rayat raja Buloh Betong bergemuroh-lah. Demi di-

lihat oleh tuan Senik Ratu saudara-nya sudah mati, terlalu-lah

marah ia serta datang berlari-lari menetak dengan pedang-nya.
Maka segera di-elakkan oleh raja Buloh Betong tiada kena. Maka
mata tombak raja Buloh Betong pun kena-lah tikam tangan tuan
Senik Eatu memegang pedang itu jatoh terpelanting tiga enipat

depa jauh-nya tangan pun patah terkulai. Maka segera di-hunus
keris-nya dengan tangan kiri pula menikamkan raja Buloh Betong
itu pun tiada menjadi guna. Maka di-balas tikam oleh raja Buloh
Betong kena rengkong-nya terns ka-tengkok-nya rebah mati. Maka
sorak orang raja Buloh Betong bertagar bunyi-nya. Demi di-

lihat oleh saudara-nya tuan Senik Bavu dan Dato Sangkai saudara-

nya dua orang sudah mati, maka kedua pun berlari-lari datang
sa-orang di-kanan sa-orang di-kiri menikam raja Buloh Betong
tiada kena juga. Maka ia pun berhadap ka-pada tuan Senik Payu
menikamkan tombak dan akan tikam dato Sangkai itu di-elakkan.

Maka terkena tombak raja Buloh Betong di-rosok-nya kiri terus

ka-kanan rebah mati ; lalu mengadap pula dato Sangkai bertikam

lembing dengan tombak terlalu-lah gemuroh bunyi-nya sorak saka-

lian orang karna banyak kematian sa-belah dato Sangkai karna

raja Buloh Betong sendiri masok bertikam itu. Sebab itu-lah

masing-masing tiacla sedar akan diri-nya tiada lagi bertikam sen-

jata panjang sa-hingga bertikam keris berchekakkan pinggang sama-

sama mati rebah terguling. Maka darah pun banyak-lah tumpah
ka-bumi mengalir seperti ayer deras laku-nya dan kepala pun
seperti buah masak gugur ka-bumi dan berkaparan segala senjata
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yang patah dan sumbing dan rosak jacli snda dan ranjan menikam-
kan kaki tangan orang rang berkelahi. Maka terlalu kesukaran

ka-pada orang yang ada itu hendak melangkahkan kaki-nya. Maka
raja Buloh Betong pun gembira-nya seperti singa yang galak.

Maka dato Sangkai pun sambil ia bertikam itn dengan mengerling

melompat undur ka-belakang melihat orang-nva habis. Maka
tikam raja Buloh Betong pun kena ka-rosok dato Sangkai ter-

sungkur rebah, maka segera ia hendak membalas. Maka di-tambah

oleh raja Buloh Belong sakali lagi kena pada paha terns ka-sa-

belah. Maka dato Sangkai pun datang gembira-nya menikamkan
tombak kena pada lengan raja Buloh Betong luka sadikit mata
tombak pun patah. Maka di-chanipakkan oleh dato Sangkai lalu

mengunus keris panjang menikam pula tersisip ka-sa-belah itu

pun lagi kuat raja Buloh Betong marah-nya segera menikamkan
tombak berturut-turut kena rengkong dato Sangkai sampai ka-hulu

hati rebah langsong math Tatkala itu menteri Lela Putera pun
sampai dengan kuda-nya mendapatkan raja Buloh Betong. Maka
raja itu mabok darah tengah hendak rebah. Maka segera di-

sambut oleh menteri Lela Putera di-bawa masok ka-dalam istana

di-baringkan di-atas geta. Lepas itu maka menteri Lela Putera
pun kembali pula ka-dalam peperangan melihat segala ray at raja

Buloh Betong. Maka masing-masing pun kembali-lah bersenang-

kan diri-nya ka-dalam kota itu. Ada pun akan kematian dato

Sangkai empat bersaudara itu pun berkaparan-lah di-tengah

medan. Maka menteri Lela Putera pun datang mendapatkan raja

Buloh Betong melihatkan sakit luka-nya itu. Maka makin hari

hendak malam makin-lah sakit. Dengan hal yang demikian sampai
tengah malam maka raja Buloh Betong hilang-lah raib dari-pada

mata segala klialayak yang banyak pulang ka-pada asal-nya men-
jacli buloh. Maka menteri Lela Putera pun sangat menaroh ke-

mashghulan di-hati-nva lalu ia membuat surat antarkan ka-pada

Sultan Mudzalpal Shah maalumkan sembah sakalian hal ahual
yang telah berlaku itu, sekarang tinggal-lah kota dua biji dengan
tiada beraja ; maka ia hendak datang mengadap pun tiada siapa

boleh menunggu kota. Maka utusan itu pun berjalan-lah ka-kota

Kuala Muda. Tiada berapa lama-nya sampai-lah langsong masok
mengadap. Maka ketika itu baginda tengah di-hadap oleh sakalian

menteri hulubalang dan tuan Shaikh Abdullah dan anakanda
baginda ketiga pun ada hadzir mendengarkan segala hukum Allah
dan shareat ugama islam. Maka surat menteri Lela Putera pun
segala klialayak rang banyak itu. Sa-telah paham-lah baginda
di-sembahkan ; maka di-suroh oleh baginda baehakan dihadapan
sakalian-nya, maka tiada l^erkata-kata lagi tundok tengadali me-
nahankan aver mata-nya kenangkan saudara-nya Eaja Buloh
Betong itu. Maka titan baginda ka-pada menteri keempat suroh
bichara hal kota itu. Maka sembah menteri, " Pada flkiran hemat
patek duli tuanku pun sudah tua, baik-lah paduka anakanda ba-
ginda ini barang dua orang di-hantarkan menjadi raja di-kota dua
biji itu." Maka di-hati baginda benar-lah seperti sembah menteri

R. A. Soc, No. 72, 1916.



120 HIKAYAT MARONGMAHAWANGSA.

itu kania anak-nya ketiga itu patut-lah sudah menanggong kera-
jaan. Maka kata baginda ka-pada tuan Shaikh Abdullah,
" Hendak-lah tuan namakan anakanda yang tua ini kita rajakan
sa-buah negeri yang hampir dengan kita sa-hari dua berjalan
saliaja." Maka kata tuan Shaikh, " Baik-lah, tuanku." Maka
di-suroh himpun segala anak menteri yang ada ibu bapa-nya tiia-

tua itu; maka di-namakan putera baginda yang tua itu Sultan
Maadzam Shah. Sa-telah itu di-ambil anak menteri di-namakan
sa-orang Maharaja dan sa-orang Paduka Raja dan sa-orang Paduka
Seri Perdana menteri dan sa-orang Paduka Raja Temenggong,
itu-lah menteri besar yang akan memangku Sultan Maadzam Shah
dan kapit Sultan adinda baginda Raja Mahmud Shah. Maka
kata Shaikh Abdullah, " Jika sudah ada sa-orang Sultan suatu
negeri patut-lah tuanku orang tua menjadi marhum nama-nya
tiada boleh satu negeri dua raja-nya menjadi ham hara hukum
negeri itu, seperti di-dalam kitab tuanku, jika dua raja dzalim
sangat negeri itu." Sa-telah itu maka lengkap-lah Sulatn Mud-
zalpal Shah akan hendak di-rajakan anak-nya itu dengan segala

alat senjata kerajaan dan dari-pada segala takhta singgasana per-

hiasan raja-raja. Sa-telah siap sakalian-nya maka Sultan Maad-
zam Shah berjalan-lah dengan beberapa banyak rayat bala-nya

mengiring dan perdana menteri huluhalang para penggawa sida-

sida bentara biduanda sakalian. Tiada berapa lama-nya maka
sampai-lah ka-kota Palas itu. Maka menteri Lela Putera pun
keluar-lah menyambut Sultan Maadzam Shah kedua saudara di-

bawa masok ka-kota mengaturkan segala rumah menteri hulu-

halang sakalian. Sa-telah itu maka menteri Lela Putera pun
membawa raja Mahmud Shah ka-kota hulu di-dudokkan jadi raja

di-kota itu. Maka tetap-lah Sultan Maadzam Shah yang maha-
mulia semayam di-atas takhta kerajaan negeri Kedah itu dengan
segala menteri huluhalang rayat bala sakalian. Ada pun Sultan

Mudzalpal Shah sa-telah sudah anakanda baginda kedua itu ber-

jalan itu, maka baginda pun mengalatkan kapal dua buah pula

akan kenaikan anakanda baginda raja Sulaiman Shah di-suroh-

nya pergi ka-pulau Langkapuri berbuat kota istana dan negeri,

dan sa-buah di-beri-nya ka-pada tuan Shaikh Abdullah dengan
muatan-nya kembali ka-negeri Baghdad mendapatkan guru-nya
Shaikh Abdullah tua. Sa-telah lengkap maka kapal dua buah itu

belay ar-lah membawa raja Sulaiman Shah ka-pulau Langkapuri.

Telah tetap-lah ia menjadi raja, maka Shaikh Abdullah pun be-

lajrar-lah menuju ka-arong yang besar tiga empat bulan di-dalam

laut itu, dengan beberapa melalui negeri singgah menyinggah

mengambil ayer kayu dan menehari perbekalan dari-pada segala

makanan. Maka tuan Shaikh Abdullah pun belayar menuju ka-

negeri Hindustan lalu menyusur daratan sampai pula ka-negeri

Beldayu. Maka di-pulau itu pun singgah mengambil ayer kayu
juga. Maka belayar pula bertemu dengan beberapa buah negeri.

Maka Shaikh Abdullah pun sampai-lah ka-negeri Baghdad. Sa-

telah sampai maka naik-lah ia mendapatkan guru-nya maka guru
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pun terkejut, seraya kata-nya, " Di-mana jua bagini lama tuan
mendiamkan diri-nya?. Lama benar tiada hamba bertemu dengan
tuan hamba." Maka kata Shaikh Abdullah, " Bukan-kah hamba
tuan datang mengadap kadam tuan, pinta tolong tuan pohonkan
ka-pada Allah taala pinta pertemukan dengan shaitan iblis hendak
ketahui clan belajar segala perbuatan-nya ? Maka lalu sabda tuan.

suroh hamba pergi ka-tengah padang besar di-bawah sa-pohon kayu
dudok. Maka hamba tuan pun pergi-lah dudok itu, maka dengan
tolong Allah subhanahu wataala berkat doa tuan di-kabulkan Allah
taala dan di-sampaikan jua seperti hajat hamba tuan. Maka
datang penghulu shaitan itu memberi salam dan hamba pun men-
yahut salam-nya. Maka di-tanya ka-pada hamba apa-kah hajat

hamba hendak berjumpa dengan dia; lalu hamba katakan seperti

maksud hamba itu. Maka di-ajak-nya hamba pergi dengan dia

serta di-beri-nya satu tongkat akan hamba suroh pegang, jangan
lepas. Maka hamba pegang lalu mengikut-lah perjalanan-nya."'

Maka tuan Shaikh Abdullah tua pun baharu-lah teringat akan
hal itu lalu bertanya peri ia pergi mengikut shaitan iblis itu.

Maka segala perbuatan shaitan iblis itu sakalian-nya di-khabarkan

ka-pada guru-nya dari-pacla awal hingga sampai ka-akhir-nya, dan
peri ia membawa islamkan raja Phra Ong Mahawangsa serta

dengan menteri hulubalang ray at bala sakalian dengan istirihat-

nya tiada deDgan kesukaran sakalian itu masok ugama islam

mengikut shareat nabi Muhammad rasul Allah sal'lallah alaihi

wasalam sakalian-nya di-cheriterakan oleh tuan Shaikh Abdullah
sampai ka-akhir-nya suatu pun tiada di-lindongkan ka-pada guru-
nya. Maka guru-nya terlalu hairan dan ajaib kebesaran Allah

subhanahu wataala mendengar cherita murid-nya itu; maka ia

menguchap sa-ribu shukur ka-pada Allah taala kemudian meminta
doa akan Sultan Mudzalpal Shah dan Sultan Maadzam Shah
dengan segala isi negeri Kedah itu di-pinta ka-pada Allah ber-

tambah-tambah iman dan taat. Sa-telah sudah maka tuan Shaikh
Abani pun bermohon-lah kembali ka-rumah-nya. Maka dudok-
lah ia dengan guru-nya sedia kala.

Sa-bermula maka tersebut-lah perkataan Sultan Mudzalpal
Shah

?
sa-telah sudah menyurohkan anakanda baginda raja Sulai-

man Shah belayar bersama-sama Shaikh Abdullah, maka anakanda
baginda Sultan Maadzami Shah pun dudok-lah di-atas takhta

kerajaan memerentahkan negeri Kedah ganti ayahanda baginda

Sultan Mudzalpal Shah yang maha mulia dengan adil murah-nya
serta menyurohkan segala menteri hulubalang perbaiki kota parit

dan istana barang yang tiada berkenan pada hati-nya di-suroh

ubahkan, dan di-suroh tunggu jaga pada pihak lawan darat me-
meliharakan dari-pada bahaya seteru dan mengerasi segala isi negeri

itu membuat ifcadat sembahyang lima waktu dan puasa pada bulan
ramdzan dan mengeluarkan zakat fitrah ka-pada tiap-tiap mukim,
dan misjid yang rosak di-suroh perbaiki, dan barang yang bantah
di-hukumkan dengan hukum Allah taala, demikian di-perentahkan

oleh baginda itu dengan budi pekerti-nya serta pandai mengambil
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hati sakalian rayat-nya. Maka menteri dan hulubalang pun ber-
kaseh-lah akan dia. Maka termashhur-lah nama baginda pada
sa-genap negeri yang Iain-lain mengatakan adil murah-nya. Maka
banyak-lah orang berhimpun datang berniaga ka-negeri Kedah itu

tiada-lah berputusan lagi pergi datang-nya. Maka makin ber-
tambah-tambah-lah di-dalam negeri Kedah itu dari-pada sa-hari
ka-pacla sa-hari dari sa-,bulan ka-sa-bulan dari sa-tahun ka-pada
sa-tahun makin ramai-lah. Maka segala alim mualim pun datang-
lah dari negeri yang jauh-jauh. Maka tiada-lah segala isi negeri
Kedah itu merasai kesakitan dan teraniayai. Maka Sultan Mud-
zalpal Shah terlalu suka-nya melihat dap mendengar sakalian
perentah anakanda baginda itu dengan adil insaf-nya.

Hata beberapa lama-nya antara itu maka Sultan Maadzam
Shah pun beristerikan sa-orang perempuan dari-pada auak raja
kaum keluarga-nva terlalu elok rupa paras-nya puteh kuning pan-
jang nipis agong-agongan terlalu permai rupa-nya. Sa-telah sudah
nikah maka baginda pun dudok-lah dengan kesukaan memerentah-
kan negeri. Maka ayahanda baginda Sultan Mudzalpal Shah itu

dudok-lah ia menjadi mar hum membuat amal ibadat kapada Allah
taala dan tiada khali lagi dengan segala alim pandita menurut
hukum shareat ugama islam. Dengan hal rang demikian maka
antara beberapa lama-nya Sultan Mudzalpal Shah pun datang
gering-nva langsong sampai hukum Allah taala kembali-lah ka-

rahmatu'llah taala dari negeri yang fana ka-negeri yang baka.

Maka di-perentahkan oleh anakanda baginda Sultan Maadzam
Shah dengan segala menteri hulubalang para penggawa sakalian

menurut istiadat kematian raja yang besar-besar. Maka di-kulmr-

kan jenazah ayahanda baginda itu serta memberi kurnia sedekah

akan segala fakir miskin. Sa-telah sudah maka baginda pun
dudok-lah dengan kemashghulan berchintakan ayahancla baginda
itu dan memberi surat ka-pada adinda baginda raja Sulaiman
Shah menyatakan ayahanda baginda sudah kembali ka-rahmatu'-

llah taala. Maka raja Sulaiman Shah pun berangkat-lah datang
ka-negeri Kedah mendapatkan kakanda baginda dan menziarah
kubur ayahanda baginda itu. Sa-telah beberapa hari lama-nya
maka raja Sulaiman Shah pun bermohon-lah ka-pada kakanda
baginda kembali ka-bumi istana-nya ka-pulau Langkapuri. Sa-

telah itu baginda pun hilang-lah sadikit dari-pada berchintakan

a.yahanda baginda. Maka ia pun dudok memerentahkan negeri

Kedah dengan menteri hulubalang para penggawa sakalian melaku-
kan adil murah-nya. Kemudian putera-nya pula bernama Sultan

MuhammadShaln, dan putera-nya itu bernama Sultan Mandzapar
Shah, dan putera-nya itu nama-nya Sultan Mahmud Shah; dan
putera-nya itu nama-nya Sultan Sulaiman Shah, ya-itu marhum
yang mangkat di-negeri Acheh ; dan putera-nya itu nama-nya
Sultan Eajul al Din Muhammad Shah ya-itu marhum Naka,
putera-nya itu nama-nya Sultan Mahidin Shah Mansur Shah ya-

itu marhum sena putera-nya itu nama-nya Sultan Dia Mukaram
al Din Makram Shah ya-itu marhum Ilir dan Ka-balai pun nama-
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nya juga, putera-nya itu nama-nya Sultan Ata Ullah Muhammad
Shah ya-itu marhum Bukit Pinang, putera-nya itu bernama Sultan

Muhammad Jiwa Zin ala'1-Din Maadzam Shah ya-itu marhum
keyangan, putera-nya itu nama-nya Sultan Abdullah al-Makram
Shah ya-itu marhum muda Bukit Pinang, kemudian dari-pada itu

putera Sultan MuhammadJiwa Zin ala
; l-Din Maadzam Shah juga

jadi raja nama-nya Sultan Dia Udin Maadzam Shah ya-itu

marhum muda Keyangan; kemudian putera Sultan Abdullah al-

Mukarram Shah jadi raja nama-nya Sultan Ahmad Tajal Din
Halim Shah yang maha mulia, ada-nya tamat.
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